


ΝΟΤΙΚΕ: Ἀοίυτγη οἵ γθπϑνν 8}} ἐ ἰἱγαγυ Μαϑιθγίϑϑ! ΤῊ Μ|ίηἰπιυπὶ ἘΘΘ ἴογ 
Θϑοὴ ἰοϑὶ Βοοκ ἰβ8 950.00. 

ΤΠΕ ΡΕΥβοη σΠΔΥρΊηρ [15 πηδίεγια] 15 ΓΕΒΡΟΠ51016 ἔου 
115 γεΐαγη το {ΠῸ ΠΡγάτὺ ἔγομη ψνῃ]ςΟἢ 1ἴ ννὰ5 τ Πάγαννῃ 
ΟΠ ΟΥ Ρεΐοτε {Πε [(-δἰϑϑὶ Ὀδῖθ ςἰαπηρεα Ρεϊονν. 

ΤΗΘΗ͂, πιυϊ! ἰίοπ, δπα υὑπαφϑηϊπίπο οἱ θοΟΚΒ 8ΓΘ γθ8Θ80Π8 ἴογ αἰβοίρι!- 
ΠδΙγ δοίϊΐοη 8πα πΊιδν γϑθϑιυ ὶ ἰῃ αἰ 5Ππ|1558) ἔγοπΊ ἴῃ 8 πίνθογϑί ἐγ. 
Το γϑπϑνν οδὶ! Τϑοίθρῃοπθ Οϑπηίοι, 333-8400 

ὈΝΙΝΕΒΒΘΙΤῪ ΟΕ ΞΠΠΙΝΟΙΘ. ΓΙΒΗΑΗῪ ΑΤ υβΒΑΝΑ-ΟΗΑΜΡΑΙῸΝ 

ΠΕΡ 2 ὦ) [99] 

1,16]---Ο-1096 



ΤΠ6 Ρογϑοη σμαγρίηρ {Π15 πιαίθγιαὶ 15 γα- 
ΒΡΟΠΒΙΌ]6 ἴοσ 15 γείαγη ἴο {Π6 ΠΠΌΓαγῪ ἴΓΟΠῚ 
ὑΠΙ ἢ 1ἴ ννὰβ νυ πάγαννῃ οἡ οὐ Ὀεΐοτγε {Π6 
ἰαϊοοῖ θαῖα Ξἰαπηρεα Ὀεΐονν. 
ΤΗΘΥΣ, πιυ!αϊίοη, απαὶ υπα τ πὶπῳ οὗ Ῥοοκς ατῷ γϑαϑοῦϑ 

ἔονγ εἰϊσεϊρ!παγΥ αεἴϊοη απο πιαγ γαϑυ ἱπ εἰϊσπιίσοα! ἔγοπι 

πε ὕπἱνογοίγ. 

Το γεπονν ςαἱ! Τείερμοπο ζοπηΐογ, 333-8400 

υΝΙΝΕΚΒΘΙΤΥ ΟΕ {Π{Ι͵|ΝΟῸῚ5 [ἸΒΕΑΚῪ ΑΤ ὑξβαΑΝΑ-(ΗΆΜΡΑΙΟΝ 

1,161---Ο-1096 

να. τ΄ 





ΠΟΤῚ ΡΑΤΒΙΑΒΟΗΛΕ 
- 
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ΡΗΟΤΙΙ ΡΑΤΕΙΛΔΆΘΗΛΕ 

ΠΕΧΊΟΟΝ. 

ΒΕΘΈΝΘΙΠΤ, ΑΝΝΟΤΑΤΙΟΝΙΒΙΌΒ ΙΝΘΤΆΌΧΙΣ ΕΤ ΡΒΟΠΕΟΘΌΝΕΝΑ 

ΑΡΏΙΠΠ 

δ, Ἀ., ΝΑ Ε ἢ, 

γΟΙΌΜΕΝ ΑΨΤΒΕΌ ΜΝ. 

ΟΟΝΤΙΝΕῚΤ ΤΈΧΙΟ. Ο--ι οὐμ ΑΡΡΕΝΘΌΙΟΝ ἘΠ ΤΝΏΙΟΠ. 

- οτος τα . 

ΠΥ, Φ, ΒΕ, 

1865. 



ἘΞ Ἔρος 
' 

ὀβολός" ὃ τόκος" εἶδος νομίσματος " ὀβολὸς δὲ παρ᾽ ᾿Αθηναίοις ἕξ 

ἐς, χαλκῶν, ὃ δὲ χαλκοῦς λεπτῶν ἑπτά" τὸ δὲ τάλαντον τοῦ 

ἀργυρίου λιτρῶν τῶν νῦν τεσσάρων καὶ νομισμώτων ὀκτὼ καὶ 

ἕξ. ἡ δὲ μνῷ ἑξήκοςόν ἐςι τοῦ ταλάντου" τὸ δὲ τάλαντον τοῦ 

χρυσίου ἐξαπλάσιόν ἐςιν 1). 

ὀβολοῦ χίμωιρω" ἐν “Αἰδου ἢ). 

ὀβολὸς ἡλιαςικός" ὃς τοῖς δικάζουσιν ἐδίδοτο. 

ὀβολοςάτης " δωνειςὴς ἐπ᾽ ἐνεχύροις " ςτήσασθαι γὰρ τὸ δανείσασθαι ὃ). 

ὀβολοςατῆσαι" τὸ λαβεῖν τόκους ἢ). 

ὄβρια καὶ ὀβρίκωλα. " τὰ τῶν λεόντων καὶ λύκων σκυμνίω" Αἰσχύ- 

λος Δικτυουλκοῖς “). 
γκίαν" τὸν ςαθμόν. Σώφρων καὶ Ἐπίχαρμος ὃ). 

ὀγκύλλεσθαι" ὑψαυχενεῖν" καὶ ὄγκους περιβάλλεσθαι, σεμνύνεσθαι 7). 

γκυλμένος " ὑπερήφανος ὃ). 

δαξησμός" χκνησμὸς καὶ ὀδόντων τρισμὸς ὃ). 

δαγός" διὰ τοῦ ἄλφα, οὐχ ὃδδηγός 19). 

διος Ἑρμῆς᾽ ὃ ἐνόδιος ἦ). 

ὀδακτάζειν" δώκνειν 13). 

φυο. 

Ὁ: ὦ.» φνυ Ξο 

1) Αρραγοὶ ο]οββᾶπη οοΥΓαρίδΠη 6858: ΟΟΓίδ ΠΊΘΠΙΟΙ πάη. ΠΟῸΠ 
ῬΓδθϑιθσι. Οἱ, Πα] 5. Μαεῖνο]. ρ. 291. θαϊὰ ]αἰθαὶ 4ο- 
ἈΠ ΠΊΟ0 ΒΌΒΡΙΟΔΥΙ ΡῬΟΙΘΙῚ58. ᾿Π5ρΘοΟΙ 5 0018 4805 Βδηκπηιβ. ἰαπάαϊ 
46 Πδβγοῖι. ἰθχῖοο ρΡ. 128 544. 

2) Τὰ ΡΠθγθογαὶ 8 Οτγαΐαρα! 8 αἱ νἱάοθίαν, οἵ. Ποθν. οἱ Ηθιηβι. 
Ῥο]]αο. ΙΧ. 88. 
3 ΑπμΠρμᾶπθβ ἀρὰ Αἰποη. {ΠΠ,Φ 108 1᾿, 4101. Οἵ, 5680]. 

Αδβοι. Τίην. ὃ 59. Πάγροον. 
4) Οοηνθηῖ [μοχ. τῃοὶ. Βοκῖ. ρ. 286. 52. 
5) 5164 πϑι αι ἢ18. 6 ἰοχίοο τῃθίουοο ἁἤθυὶ Ὁ. 1595, 47, ὃχ 

Ατὶϑίοριαηθ Βγχδηῖο ρΡ. 162. 46. ΑὐἹβιορ 18. Ἰοοὰβ. ῥ᾽ θη 5 
ϑουγαϊ 5. δὲ ἃ Αδίίδπο Ν. ἃ. Υ11. 47, οἵ. Ναιοκ. ρ. 112. 125. 
ΑἸὰ ᾿παϊάθιη ὀχοουρϑιὶ ΡΏγγη, Βϑικ. ρ. 50. 51. Οὐοαοχ δικτυου- 
λικοις. 

6) Μαϊϊαι οὐγκίαν, οἷ. Αηϊαίϊ. Βοκκ. ρ. 110. 22, 
7) φβϑγοῃ. Αγίβϑὶ. Ραο. 46: ὀνκύλλεσθε. (οὐοχ ὀνκύλεσθαι. 
8) Οοὐοχ ὠγνκυλωμένος. (οθοίαβ ὀγκυλλόμενος,, 5641 τηᾶϊο φυοά 

ἀ66ι!. 
9) Ποβγομα5. ΟἿ βιρτὰ ν. ὠδωξῆσαι. 
10) Ἠδβγοθα5. ΟΓἮ, Ῥογβοη. αἀ ἔων, τ. 20. 
1) Οοάοχ ὁδωῖος. ΟΓν, Ποϑογοιαπι οἱ [ηἴγὰ. 
12 Οἱ, Ποβγοίμμη. 



ϑ 

ὁδῆσαι" τὸ ὠνήσασθαι" Ἑῤριπίδης ᾿Αλόπῃ καὶ Ἰζύκλωπι ᾿). 

ὅδιος " Ἑρμοῦ ἐπίθετον 3). 

ὃ Διὸς Κόρινθος" παροιμία ἐπὶ τῶν πώλωι μὲν εὐπραγησάντων, 

ὕςξερον δ᾽ οὐ καλῶς ἀπαλλαξάντων 5). 
δὁδοιδόκος. ὃ ἐν ταῖς ὁδοῖς πανοῦργος, κλώψ Ἦ). 

δδοῦ παρούσης τὴν ἀτραπὸν ζητεῖς " λεγόμενον " ̓Αριςοφάνης ᾿Ανα- 

φύρῳ᾽ ὅρμου παρόντος τὴν ἀτραπὸν κατερρύην 5). 

ὀδοντισμός " εἶδος αὐλήσεως δ). 

δὁδοποιοί " οἱ ὁδῶν ἐπιμεληταί ἴ). 
ὀδός" ἀρσενικῶς καὶ οὐδὸς" ὃ τῆς θύρας, οὗ ψρὴ ὅδὸς ........ 

ὋὉδεύειν" οὐδεὶς εἴρηκε τῶν ᾿Αττικῶν, ὅσα γε καὶ ἡμᾶς ἐπί- 

ςασθαι" παρ᾽ Ομήρῳ δέ ἐςιν 8). 

ὅδουρις " πρῶτος ὃ). 

δὁδουρεῖς προπορεύῃ. 

δδουρούς τοὺς ἐν ταῖς ὁδοῖς κακουργοῦντας 19). 

᾽Οδυσσέα: ἡ ἐσχάτη μακρά" καὶ τὰ ὅμοια "1). 

ὁδωρεῖν " ὁδοφυλακεῖν. 

ὄζαι" τὰ δέρματω τῶν ὀνάώγρων. 

ὄζειν" οὐ μόνον ὀδωδέναι λέγουσιν 132). 
διςούχου" Φαρέτρως 15). 

1) Βτουϊὰ5 Πδεγοῆ. Τθοὺβ οϑὲ ἴῃ Ογοίορα ν8. 98. 
2) Ηδοβργομίαβ. ΟἿ βαρτᾶ. 
3) Οὗ, Ἰηΐτὰ γ. Πυθώδε ὁδός οἱ ὑπέρου περιτροπή. ζθπῃο!. 221. 

Ρ]υγα 800]. Ρ]αὶ, ᾿θαϊῃγά. 292 ἢ ὁ Ὠεοιηοπα, οἷ, 5610]. ῬΡιπα. 
Νρω. Υ1]. οχίγ. 

4) Οἵ. Ηδοβογομίαιη. Οοάοχ ὁδοιδοκώς. [« 
5) Βτονίυ5 Αρρ. αὶ. του. 512. ϑϑπδγίαπι τοϑι λάχῃ : ζητεῖς 

λαβεῖν. ἴπ ΑΤἸΒίοΟΡ Δ Π15 ἱγασιηθηΐο πιά] τὰ Οἴου. 
6) Ηδβγομίυβ. ΡΙυτα ἤδι. Υ. 1756 Ὁ. 
7) Αθεοῖτ. Οἰδβιρῃ. ὃ 25. 
5) Πμαουπαίη ἱπάϊοανι οἱ ϑαρρ!ουν Οοροίὰ5 πο. ΠΕ 45. 

ΑἸΠογ Βοθγαθαβ. (. θυδίαιῃ. Ρ. 156. 50. Πομπηεῦὶ Ἰοοὰβ οϑὲ ἴῃ 
Πιαά. λ. 569. 
χ Ηος 4616 ; οιπθηάαϊα ρίοϑθα οοηιίπαο 56 1. 
10) Ηϊπο ΘοΥτῖσα ἩΘογ οί απ. χ ᾿δατίρια]5. Ατομθῖδο Ἰλίμαι 
ἜΝ ΒΉΝ γι... Π. 64, 

11). Οἵ, Ριειβ. Μοᾶγ. νυν. ἱππέας. 
12) Τηΐτὰ : ὥζηκεν λέγουσιν. 
15) Οοαοχ ὀϊφόχου. ἘΣ ροοία φυοάαιῃ ρίοο, οἵ. 68. οἱ Εὐαϑί. 

Ρ. 1024. 62. 
Ψ 
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οἷςὸν " δισυλλάβως ᾿Αττικοὶ λέγουσι τὸ βέλος ). 

οἴδιω " προβάτια ἢ). 
- [ν 

οἷ ὅπου. 
οἷ: περισπωμένως ἀντὶ τοῦ ἑαυτῷ, ὀξυτόνως δὲ τὸ οὗτοι" Συμ- 

ποσίῳ" οἱ μὲν γὰρ εὐθὺς παῖδά τινὰ τῶν ἔνδον ἀπαντήσαντα" 

καὶ οὗ" ἀντὶ τοῦ αὑτοῦ" Πολιτείᾳ " πλὴν οὗ 5). 
οἰήτας" τοὺς κωμήτας" Σοφοκλῆς ᾿Ανδρομέδᾳ 5). 

οἷαι" διφθέραι, μηλωταί δ). 

οἴακες " πηδάλια. αὐχένες δ). 
οἰακίζει " κυβερνᾷ. 
οἷἰακις ἧς" κυβερνήτης. ᾽ 

οἰακοςρόφος - κυβερνήτης 7). 

οἰακοςροφῶν" κυβερνῶν ὃ). 

εἰγνύει " ἀνοίγει. 

οἰδαίνων" φΦλεγμαίνων, ψύχων 5). 

οἰδεῖ" φλεγμαίνει, πεφύσηται 19). 
"» " , 9 ! ς 9 “Ὸο -ὦ 

οἴδημα " ὄγκωμα, Ὠλεγδον, ἀποςημῶ" ὡς ἐκ μεταφορᾶς τῶν 

σωμάτων. καὶ ἐπὶ τῆν ἐπάρσεως καὶ Φυσιώσεως λέγεται 1"). 
οἰδήματα " ἐπάρματα ἢ Φυσήματα. 

οἴδησις" Φλεγμονή, Φύσημα. 
ΚΣ «ἐὐὶ ἐκ ήω 48 οἴησις" ἔπαρμα, ὑπόνοιω 13). 

1) Οἱ. Ἠδεγοβίαμα οὶ Μοουα. ρ. 275. Οὐοάοχ δίςόν. 
2) Οοαοχ ὄΐδια. 
8), ῬΙαι. ϑὅγιηρ. 174 Εὶ οἱ Βθρ. Χ. 617 ΕΒ. Υἱάθ ἀθ [15 ἰοοΐϑ 

ῬοΙ5. 84 Βωγ. Μεά. 754 οἱ Οορεὶ. Νποϑηι. ΠΥ. 510. μορίαν ἰπ 
(οαϊοθ ἔνδον ποῃ ἔνδοθεν, φυοά ρῥτορίογ (ἰοθθίθμη πιοπθο. Ταπι 
συμπόσιον οἱ. 

4) (οάοχ οἴητας. 
5) 146 βιρτα: πᾶδο 4αοαιδ Ρ]θηΐ8 Θχϑίαπὶ ἃρυὰ αβίαιἢ. 

Ρ. 1828. 48 6 Ἰἰδχῖοο χυοάδπη γῃθίουοο, ορίπου Ῥαμβδηΐδθ. 
6) ΤῸ Ἰοχῖοο τηθίοτίοο ἂρ βίαι. ρ. 1δ55. 47, οἵ, Ποογοῖι. 

οἱ θιοροπίαηαμη ἃρυἃ ᾿αβίαι ἢ. 1]. 
7) Ἠδβγομυβ, [Πϑαγρανιὶ Αδβοῖ. Ῥτγοιη. 51. ϑερί. 62. 
8) Ποβγομα8. ΟΥ. Αοβοῖ. Ῥοῖβ. 767. 
9) (, Ηοβγομίαιη. Ῥτὸ Ψψύχων τπα]πὶ Φυσῶν. 
10) Ἐδουίαββθ ὁ Ρ]αὶ. ἄοτρ. δ18 "᾿. 
ἠν ΟἹ. Ποβγομίυμ. 
11) Ἔπαρμα Μ1}1] δά οἴησις ροτιϊποὶ, 566 ἐᾷ οἴδησις. 



ὄ 

. οἰκέα " τὸν οἰκογενῆ οἰκέτην οἱ παλαιοὶ ᾿Αθηναῖοι" οἰκέτας καλοῦσιν 
ε« 9 ᾿ κ ν Ν κ 4.9 ͵ 1 

οἱ ᾿Αττικοὶ καὶ τοὺς κατὰ τὴν οἰκίαν πάντας 1). 
᾿ , - Ἁ - ἢ το οἰκάριον " τὸ οἰκίδιον ὅ). 
οἰκείαν" τὰ τοιαῦτα παρεσημειοῦτο ᾿Αριξοῷάνης πρὸς τὴν οἰκείαν, 

ὅτι οὗ κυρίως κέχρηνται τῷ ὀνόματι" οἰκείους γὰρ ἐκτίθεται ἐν 

τῷ περὶ Συγγενικῶν τοὺς κατ᾽ ἐπιγαμίαν παρεσην μένους ἔξω- 

θεν" ὃ δὲ Μένανδρος ἐνίοτε ἐπὶ τῶν συγγενῶν λέγει οὐχ ὡς 

ἡμεῖς ἐπὶ τῶν κατ᾽ ἐπιγαμίαν φΦίλων᾽ ὃ γὰρ τὴν ἐπιγαμίαν 

λαμβάνων ἐςὶ συγγενής, οἰκεῖος δὲ ὃ συγγενής ὃ). 

ὀκεῖλαι" ἐκβληθῆναι 1). 
» - Ε 

οἰκεῖος " ἴδιος. 

οἰκίδιον" τὴν δευτέρων συλλαβὴν ἐκτείνουσιν, ὡς καὶ χρυσίδιον καὶ 

τὰ ὅμοια 5). 

οἰκίσκος᾽" περδικοτροφεῖον. ᾿Αριξοφάνης Πελαργοῖς 5). 
᾽ , Ξ ᾿ » ͵ Ε] ͵ νὴ 

οἰχκογενές " τὸ οἰκόθρεπτον ἀνδράποδον 7). 
Ν , Ἢ - ὅς" “ τς - , ὃ Ν, ᾽ ͵ 8 

οἴκοι γενοίμην" ἐπὶ τῶν ἐκφυγεῖν τὰ δεινὰ εὐχομένων ὃ). 

οἰκόπεδον " ἔρημον κατάπτωμα οἴκου 5). 
ς δ . ε ἈΝ Ε 6 Ἀ Ν ε -Ὁ- ς Ἢ τὰ Ἁ Ν - , 10 

οἰκόσιτος" ὃ τὰ οἴκοθεν καὶ τὰ ἑαυτοῦ ἐσθίων, οὐχὶ τὰ τῶν πέλας 10). 

οἰκητήρια " τὰ κατ᾽ οἰκίαν σκεύη 11). 

ἢ Ἑαάοπι βίαι 5. Ρ. 1425. 2 ργοοὰ! ἀμθὶο 6 Ἰἰθχῖθο τῃδίο- 
τῖοο, Οἵ, Ηὰγρ. ΕἸἼυχοτθ ἤᾶθὸ ὃχ Ατιϑίορῃδηθ ΒΥ αηιϊο, οὐ] 8 
ΟὈβογγαϊοπθπι υἱὰθ ἀρυὰ Εἰ. ρ. ὅ66. 12. γΙάε Νάποκ. ρῥ. 196. 

2) Ὑἀς [ω γβίαμη ἂρυὰ Ρο]]. [Χ. 59, 60}}. Ηδβγοῖι. 
3) οάοχ κέχρηται --- ἐκτίθενται --- συγγενῶν. Οὐδα ἴῃ ἤπα 

αἀάϊία βυπί, αἰϊαηάθ ἸΓΓΘρβογο., ἰθάϊοθ Ποῦγᾶθο. ΑὐἹβίορ!δηὶς 
Ἰοοὰπη ἰγδοίανιὶ Ναυοκίαβ Ρ. 129. 

4) Οοάοχ οἰκεῖλαι. [ΙἀΘπὶ νἱϊϊαπη ἴθ Ἠρογοι. Μ, ϑομπι αι 5 
τοΐοστὶ αὐ ΤὨυογά, ΤΥ. 12. Οἱ, Ρτοίθσοιῃ. ρ. 28. 
ΡΥ, ὁ. Ατοῖ, ΝΡ. 92. 
6) Ρῃοίία5 Παρϑὶ 6 ἰθχίοο συῃθίογιοο, οἵ. Εὐαβίαιῃ. ρ. 1425. 2, 

ὉΌῚ Δα αγ ΑΤΙβίορ Δ Π18 νὙϑυβιοα 8: τί δὲ τὸν ὀρνίθειον οἰκίσκον 
φέρεις; υἱάθ ρῥτγαθίεσθα Πδγροογ. ὈΟθβογγαῖϊο ὁ ιάγπιο ἤυχὶϊ, 
ἀθ 400 τἱάε Μ. ϑοβηάι. Ὠιάγιμ. Ρ, 511. ἀοάθχ σπαιδικοτρο- 
Φεῖον. 

7) ϑουιρβογιπὶ οἰκογενής. Ο, ΗΠ65. Ἐογίαββθ Ἢ Ρ]αὶ, θη. 82 Β. 
ὃ) Αρρ. Ρτονν. 514. 
9) Οἵ, Ηϑι. Υ. 1794 6. 
10) Καὶ Ἰοχίοο σμοϑίογιοο, οἵ, ᾳβιὶ. ρῥ. 1425, 2, ΡΙατα Αἰμθη. ΥἹ. 

247 Κ΄, οἵ, Ηοβγοῖ,, 
11) Καὶ Ἰοχίοο τῃοίογίοο, οἵ, αβδίαι ἢ, ρ. 1425, 2 φαὶ οἰκοπορεῖα : 



οἰκότριψ" οἰκέτης 1). 

οἰκοτρίβαιον " τὸ. οἰκογενὲς παιδάριον 3). 

οἰκουρός " οἰκονομικὸς ἢ οἰκοφύλωαξ " οὐρὸς γὰρ ὃ φύλαξ 5). 

οἰκουρὸν ὄφιν" τὸν τῆς Πολιάδος φύλωκω" καὶ Ἥ ρόδοτος " Φύλαρχος 
δὲ αὐτοῦ δύο ἢ). 

οἰκούρια " ἃ καταλείπουσιν ἢ φέρουσιν αἱ μητέρες τοῖς οἴκοι τῶν 

παιδίων ἀπολειφθεῖσιν " ἢ παίγνια 5).. 

οἰκουρουμένης " τῆς ἀσφαλῶς τηρουμένης καὶ ὑποικουρουμένης ὑνρό- 

τητος" ἤτοι τῆς ἐνδομυχούσης καὶ ἔνδον κωτεσπαρμένης ὃ). 

οἰκονόμους " τοὺς κατὰ τὸν οἶκον νεμομένους 7). 

οἰκότριβες " οἱ ἐκ δούλων δοῦλοι, οἱ καὶ οἰκογενεῖς λέγονται" ἐνο- 
μίζοντο δὲ τὸ παλαιὸν ἀτιμότεροι τῶν ὠνητῶν " ὅτι οἱ μὲν ἐκ 

δούλων οἱ δ᾽ ἐξ ἐλευθέρων ἐγένοντο, καὶ οἱ μὲν ἀεὶ δοῦλοι, οἱ 

δὲ ὕςερον .) 

οἰμώκτιαν" ἀντὶ τοῦ οἰμώξειων 5). 

οἰνώνθη " ἡ τῆς ὠμπέλου ἔκφυσις, καὶ φυτὸν ὁὀρεινὸν εὔοδμον 16), 

ῬμοΙ  Οοάοχ 51 π}}Π|6γ οἰκυπορεῖα. Ἡοδγομίας οἰκητόριω. Ἐπηθπάαϊατη 
Ἰθοιοπθι ΡΟ] ]χ Χ. 11 αἰΐδυὶ οχ ΑἸοδθο οοιηοο. Οἱ. Ργο]εσσ. Ρ. 51. 
ἐὲ ΡΊΙατα ἃρυά Π ογοῖι. εἱ ἃρυά 8108. 

Οοάοχ οἰκοτρύβλιον. Εϊ ᾿ἰὰ σαοάαο Ἠδβγομαβ οἱ Ελαβία ἢ] 5 
.1425, 2, βοοαπάθμῃ ἰοχίοοη τῃθιουϊοαμι. Ἐὐπηθπάαϊα ᾿ϑοῖϊο ἂρυαὰ 

ῬοΟ]]αο. ΠΙ. 16. Οἵ, Μ: ϑοβημάι. δὰ Πδδογοι. οἱ Ῥγοίθϑοιη. Ρ. 52. 
μι ΟἿ. Ηβγομίυμη. 
4) Πεβριοίίαγ Αὐἱϑὶ. ΤΠ, γϑιϑὶν. ρ. 759. (Οἐ, Ἠδδγοβίυια. Ῥμοίϊαβ 

Παρ 6 ἰθχιοὸ τηϑίογϊοο οἵ. Επαβίαιῃ. ρ. 1425. 2. Ποτοαοί! Ἰοσα5 
εδὲ ὙΠ]. 41. Οτθυζοῦυβ ἀρὰ ΜΒ] ]ου. Βνασπι. Πιβι. 1. Ῥ. οὐδ 
Ἰοοιτη 816 τοϑιαϊ : καὶ Ἡρόδοτος μὲν ἕνα Φησὶν ἐν τῷ ἱερῷ, 
Φύλωρχος δὲ αὐτοῦ δύο. ϑ86α ἃ]. αυϊὰ ἰπ αὐτοῦ ϑΆ 6886. ογδαὶ- 
ἄδγι πηι. 

ὅ) ὕοάοχ οἰκουρία --- οἴκοις. ϑ΄Π1Π1ὰ Ἰοχίοοη τῇηθιογίοαμα ρα 
Ἰθιδίαι. Ρ. 1425. 2 οἱ Ἠοβγοξίυμη. 

6) ΟἹ. Ἰηΐγα ὑπσοικουροῦν. 
7) ΟἹ. Ἠοβγοίαμι. 
8) ΒΙΠΠ]ΠΠογ [μ6χ. τηοὶ. βοκκ. ρ. 286. 18. Οἱ. Ηδογοβίαμ οἱ 

᾿πυϑίαιῃ. ρΡ. 1804. 16. 
9) ΝΜ. δοβιηίαι. δὦ Ποογομίαπι οογγαρίδπι 9] οϑϑὰπὶ ΤΘΟ 5816 

ἱπἰουργοίαϊ5. οὶ. [ἰοὺ ἀὐἀνθγθίαμν οἰμωκτί, «υοά νἱάθ ἃρυά 
Ζοπαγαμῃ οἱ οἰμώξειαν 46 9]058ὰ ροιϊα οϑὶ ὁ ὅορὶι. Αἰ. 962. 

10) Ἡοογοῖ. (0 Οταιϊηαπι ἀρὰ Αἰμοα, ΧΥ͂, 085 ἢ. 



Ἧς Ὁ Ξ ᾿ω. ᾿ νι  ἰὰ οοἰνήρυσις" κοτύλη,, οἰνοχόη 1). 

Οἰναῖοι τὴν χωράδραν" ἐπὶ τῶν ἐπ᾽ ὠφελείᾳ παρακωλουμένων, 

βλαπτόντων δέ" τῶν γὰρ Οἰναίων παροχετευόντων τὴν χαράδραν, 
3 δ ὦν φῇ Ν ἢ ἢ 2 ; 
ἐπιρραγὲν ὕδωρ πολὺ κατέκλυσε πάντα 3). ι 

οἰνιςἠρια " σπονδὴ τῷ Ἡρακλεῖ ἐπιτελουμένη ὑπὸ τῶν ἐφήβων πρὶν 

ὠποκείρασθαι" ἙἘὔπολις Δήμοις ὅ). 

Οἴνη βόλος κενὸς καὶ ἀντικείμενος τῷ ἑξίτῃ ἢ). 

οἰνίζει - μονάζει ὅ). 

οἱ νομοφύλακες τίνες" ἔδοξέ τισι τοὺς αὐτοὺς εἶναι τοῖς θεσιοῦέ- 
. ΕῚ 2 ΕΝ “ ς Ἀ Ν Ν Ν 

ταις. ὦλλ᾽ οὐκ ἔςιν οὕτως" οἱ μὲν γὰρ θεσμοθέται κατὰ τὰ 
... »Ὰ ᾽ ἢ ς΄. ὙΚΕ : ἢ ᾽., ε Ἢ 

πάτρια ἐςεζανωμένοι ἐπὶ τὸν ἼΑρειον πάγον ἀνέβαινον" οἱ δὲ 
Ἷ , -7-7ὕνΜ ς - Χ 9 "Ὁ ᾿ ᾿] Ἁ 

γοιοφύλακες ςροζίοις λευκοῖς ἐχρῶντο" καὶ ἐν ταῖς θέαις ἐπὶ 

θρόνων ἐκάθηντο καταντικρὺ τῶν ἐννέα ἀρχόντων καὶ τῇ Παλ- 
; Η ᾿ Ν 5, “ἢ “ , κ " 98. πν Ν 

λάδι τὴν πομπὴν ἐκόσμουν, ὅτε κομίζοιτο τὸ ξόανον ἐπὶ τὴν. 

θάλασσαν" ἠνώγκαζον δὲ καὶ τὰς ἀρχὰς «χρῆσθαι τοῖς νόμοις 

καὶ ἐν ταῖς ἐκκλησίαις ἐκάθηντο μετὰ τῶν προέδρων κωλύοντες 

Ψηφίζειν, εἴ τι παράνομον αὐτοῖς εἶνωι δόξειεν ἢ ἀσύμῴφορον τῇ 

πόλει 5). ᾿ 
ἜΨ᾽ 2 ᾿ ᾽ φ ὅν , , Π ᾿ Ἢ 

οἰνόπτωι" εὐτελὴς ἀρχὴ ᾿Αθήνησιν, παρέχουσα λύχνους καὶ θρυαλ- 
᾽ ε -Ὁ- ͵ὔ πὴ 

λίδας ἐν ἑορταῖς τισίν Ὲ 

οἰνόπται" ἐπιμεληταὶ τοῦ τοὺς φρώτορας ἡδὺν οἶνον ἔχειν " Δίδυμος 
οὕτως ἀποδίδωσιν" εὐτελὴς ἀρχή τις ᾿Αθήνησιν ὃ). 

3 " - ἢ 7 ς ͵ 3 λ 2 ὔ 

οἶνος ἄνευ παϊδευτῶν" δύο παροιμίαι, ἡ μέν" οἶνος καὶ ἀλήθεια, 

ἢ Ἤρδογοι. Ἐὰχ Ατἱϑί. Αομάγη. 1067, ΟἹ, Ῥῆγγη, δοκκ. ρ. 59. 
15 οἱ 88. 7. ; 

 Εχ Ποβυοθο ἀρρατοὶ ἤᾶθο 6 βθιηοπθ ἤιαχίβεθ. Οἵ. Ζδθπορ. 
429, (ἰοάδχ οἰνέοι γε] οἱ νέοι οἱ οἰνέων γ6] οἱνέων. 

δι] ἀρὰ Ηδβγολίσμ οἱ δια ίαια ᾿. 907. 18, 4αϊ συμῃ 
Ῥῃόιίίο ρϑυρθγᾶπη 8001 οἰνιαςήριω. Οἱ, Αἰμθη. ΧΙ. 494 Καὶ εἱ 
Ῥοϊίυο. ΠΠ. 52. 
Ὦ (οάοχ: Οἰνηβόλος - καινὸς καὶ ὠντικείμενος τ εξει. ΟΓ. Ηξδς. 

114. Μ. Θοιηηαι, ῬΟ]]. ὙΠ. 204, 868}0]. Ρ]αϊ. Τμοσρ. ΧΗ, 968 ΚΕ, 
5) Ποργο 8 δά. κατὰ γλῶσσαν. 
86) Οἵ, Ηατρ. οἱ [μοχ. τοί. ρ. Ρ[ιοί. Ρ. 075, 27, ἀπᾶ6 σοηϑίαϊ 

πᾶθο δχοθῦρία 6886. 6 ῬΒΠ]ΟοΠοτο. 
7 Οοηγθπῖ! Αἰμθη. Χ. 436 Β, ααὶϊ ἰαυάδι προ] 415 [ταρτηδῃ- 

ἴῃ. (, ΡΟ]]. Υ]Ἱ. 21. Ποργοι. ᾿ὶ Ὀιύγπιο, γἱάθ τποχ. 
ὃ Οἵ, Μ, ϑοιιιάι. Ὠιάγηι. 58. 
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ἡ δέ" οἶνος καὶ παῖδες ἀληθεῖς" λαμβάνεται δὲ καὶ ἐπὶ τῶν 

ὡπλοιζομένων καὶ τὴν ἀλήθειων λεγόντων 3). 

οἰνόσπονδοι " αἱ γινόμεναι θυσίαι μετ᾽ οἴνου σπονδῆς 5). 

οἰνοῦττα" μᾶζα οἴνῳ δεδευμένη, μελιτοῦττα δὲ ἡ μέλιτι 3). 

οἰνώνης " οἷον οἶνον συνωνούμενος. ᾿ 
᾽ ἤ 5 ὙῈ7 ΑΝ “Ὅ Ι 

οἰνωπός " οἰνώδης, διαυγὴς ἢ μέλανος. 

οἷοι" μόνοι ἢ δυνατοί Ἧ). 
εὶς 3 ! ΕΣ ! 3, Ν δ ων ἐν 

οἷόν τε" δυνωτόν, ὠρκούντως ἔχον, κατὰ δυνῶτον ὃ). 

οἷος" ἀντὶ τοῦ ἕτοιμος. καὶ οἷός τε ἀντὶ τοῦ ἕτοιμος. καὶ οἷος 
3 ΕῚ Ν -εὔ 53 ἢ Ν . 2 Χ - " ͵ 
ἦν" ἀντὶ τοῦ ἕτοιμος ἦν" τίθεται δὲ καὶ ἀντὶ τοῦ ἐσπούδαζεν" 

Ω ᾿Ψ - , 
Λυσίας" ἐβιάζετό τε γὰρ καὶ οἷος ἦν ἐξευρεῖν τὴν θύραν" ση- 

μαίνει δὲ καὶ τὸ ἀνταποδοτικὸν " τοιοῦτος οἷος ὁ πῶτήρ δ). 

οἷον" τὸ ὠνταποδοτικὸν τοῦ τοιοῦτον" καὶ τὸ ἐπὶ παραδειγμάτων 

πωρωλαμβανόμενον" καὶ τὸ ἐπὶ θαυμῶσμοῦ: ὡς τό" οὐδὲν γὰρ 
ἣν. Ε] , 9 - -“ ἢ ͵ 9 - . ᾿ ͵ 

οἷον ἀκούειν αὐτοῦ τοῦ νόμου" Δημοσθένης ἐν τῷ κατὰ Μειδίου " 

οὐδὲν οὕτως καλὸν οἷον τὸ ἀκούειν αὐτοῦ τοῦ νόμου 7). 
3. 9 Ν - 3 ἢ λ νΝ - Η Ν ν “- 

οἶσθα" ἀντὶ τοῦ οἶδας λέγεται καὶ χωρὶς τοῦ σ᾽ μετὰ δὲ τοῦ σ 

ποτε ἢ διὰ μέτρον ἢ διὰ τὸ μὴ συγκροῦσωι σύμφωνα 5). 

οἷςά " φορητά Ὁ 

οἰσπώτη" οἰῶν ῥύπος, οἴσυπος. ᾿Αριφοφάνης Δυσιςράτῃ᾽ ἐχπλύναν- 

τὰς τὴν οἰσπώτην ἐκ τῆς πόλεως ἐπικλινεῖς 19). 

1) Νοη 8.πὶ Ιοο0 γϑϑιαθηάο. (. ΑἸμθη. 11. Ὁ7 Ε΄, Ὠίορσθη. 628. 
ϑ080]. ΡΙαῖ. ὅγιῃιρ. 217 Κ', Μείϊποῖς. Ετασπι. Οομ. ΠΥ. 507 οἱ 
84 οαἷο. 

2) (οἀοχ οἰνόσπονδα. ΟἿ. Ηδ65. οἱ [μχ. τῆδι. Βεκκ. ρ 287, 22. 
3) Πόογοῖ. ΟἿ. Ατιδῖ. ΡΙαι. 1121. Οοάοθχ μελίττουτα. 
4) Οοπίαπαϊ! οἷοι οἱ οἷοι, αἱ τνἱάε5. (Οἵ, Τ6χ. τῇῆθὶ. Βεκκ. 
θά, 217. 

5) Οοάοχ ἔχειν. Οἱ, Ποργομίαπι. 
6) Τι γϑῖδθ ον οϑὲ ὁχ ΟΓΔΙΙΟΠΘ κωτὰ Λυσιθέου, υἱ οοπῆοῖὶο 

εχ Πατροοτγ. ἰπῃ ν.: οἷος εἶ καὶ οἷός τε εἷ. ΟἿ, Οὐθοί. Μπρθη. ἐχ. 
290. Οοάοχ ϑῆραν. 
.7 Τοουβ ὁδὶ Πριηοβῖι. ΜΙάΐδη. δ 46. Νοία ἱπιθγργεϊδιηθηϊαπι 

οὕπχως καλόν. 

8) ᾿χ Δο]ῖο Πιοηγϑὶο ἀρ ἔὐαδι. Ρ». 1775. 20. Ιυᾶαὶ ἤοπι, 
Οάγ85. ὡ. 557: θελκτήρια οἷδας. (Οἵ. Ηϑι, ΠΙ. 199 Β. 

9). Ηοϑγολίυς.. χ Τπυογα. ΥΠ]. 78. 
10) (οάθχ οἷον ρ. οἴσοπος --- ἐπικλίνη. χ Αὐἱδῖ, 1, γοίδιγ. 678, 

(Ἰοϑδὰ πιὰ! !ὰ δι, οἵ, Μ. Βομιηίάι, θιάγηι. ρ. 8. 



οἰςρεῖ " ἐρεθίζει, ἐκραίνει 1). 

οἰςρηλατούμενοι " πυρούμενοι, ἐκμαινόμενοι 3). 

οἱἰςροπλῆγα᾽ τῇ μανίᾳ πεπληγότα 5). 
οἷςρος " ἐρεθισμός., ἔκκαυσις, πύρωσις ἐμμανής 1). 

οἰσύπη᾽ ἡ ῥύπος τῶν ἐρίων 5). 

οἰσυπηρός " ῥυπαρὸς δ). 

οἴχεται" πορεύεται 7). 
οἱ χήσοιψαι " πορεύσομαι. 

οἰχόμενος" πορευόμενος. 

ὃ κάνης τῆς κοίτης ὑπερέχει" ἐπὶ τῶν τὰ μὴ ἀναγκαῖω μείζω καὶ 

πλείω τῶν ἀναγκαίων κεκτημένων ὃ). 

ὀκέλλει" προσορμεῖ, ἐκρίπτεται" εἴρηται ἐπὶ τῶν γηῶν 3" 

ὀκιμβάζειν καὶ σκιμβάζειν" τὸ ςραγγεύεσθαι 19). 
ὀχλαδίας δίφρος" ὃν οἱ ἀκόλουθοι τοῖς πλουσίοις εἰς ἀγορὰν ἠκο- 

λούθουν φέροντες 1.1). 

ὀκλάζει" χωλεύει, εἰς τὸ γόνυ κάμπτεται, διςάζει, ἀποκάμνει, 

λαγγάζει 13). 
ὀκλάξ' οὕτως καὶ οἱ ᾿Αττικοὶ λέγουσιν ὡς ἡμεῖς 15). 

ὀκνεῖν" τὸ φοβεῖσθαι δηλοῖ παρὰ τοῖς παλαιοῖς. 

ὀκνῶν" ἀνωδυόμενος 3). 

Οἵ. Βδβγοῖ. ιδ1ᾳ. Μ. Βοβιηιάϊ. (οαοχ ἐκμαίνοι. 
2. Οἵ Πεβγοβίαπῃι. 
ὅ) ἨεΞγομίαβ. [μοχίοοη τῃθίογϊοαμη ἀρὰ Ἐλιβίαι ἢ, ρ. 629. ὅά4 

Ἰαυάαὶ ϑορῃ. Ε], 1π||. 
4) ΡΙοπῖαβ ἂρυὰ Πδβγοἢίαπηι. 
5) Οἵ. Ηδι. Υ. 1840 Α. 
6) Οἵ. Ἠεβγομίαμμ. ἴὔβαγραν Ατὶϑί. Αοόμάγη. 1176. 
Ἴ [μοχ. τοί. Βεκκ. ρ. 284. 26. 
8) ΤΡΟΙ]ὰχ Χ. 90 Ἰἰαυάαὶ 6 γαϊθίς Ἥρωσιν. Εἴ, Αρρ. Ρτον. 517. 

. 3) Οἵ. Ἠδβγοβίθιῃ, 
το) ἀοάοχ σρατεύεσθαι. ΥὙἱάα ο]ο58885 κιμβάζειν οἱ σκιμβάζξειν. 
Ε ἀρυὰ Πδβγοι. οἰκιμβάζειν 1τθ14ᾳ. Μ. Βομπαι. 65 δαιηοάαμῃη 
ὅν: ΡΓαθβίαγο υἱάθίγ [ογπιὰ σκιμβάζειν. 

1) Οἵ, Ἠδογοῖ. οἱ Αἰμθη. ΧΙ]. 512 (. Ἐογίαββε οχ Ατὶβί. 
Βᾳ. 1584. Ρίατα ἂρυὰ Ηϑι. Υ. 1855 Β. 
Α ΘΙΠΉΠ ΠΟΥ Ἠρϑγ ἢ Ιυ8. 
13) (ἢ. Ηεοβγοβίσμι. 
1) ΟἹ, Ποβγομίαμπι. Βογίαθβο οχ ΤὨμογα, 1. 120, 
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ὀκρίβαντας " ἐμβάτας Ἶ). 
»"ν ͵ Ξ " ε { μὴ 

ὀκρίβας" ὄχημα ἡνιόχου "). 

ὀκρίβας" σκηνή, ἰδίως πάντων τῶν λεγόντων" τὰ πλαςικὰ πήν- 

ματα ἐφ᾽ οἷς διατυποῦσι τὰς εἰκόνας " καὶ τὰ ὑπερείσματα 

τῶν ξυλίνων θεάτρων " βέλτιον Φαίνετωι τὸ λογεῖον, ἐφ᾽ 

ἰςανται οἱ τρωγῳδοί. 

ἐκρίβας" τὸ λογεῖον ἐφ᾽ οὗ οἱ τρωγῳδοὶ ἠγωνίζοντο καὶ Πλάτων 

ὃ φιλόσοφος ἐν Συμποσίῳ κέχρηται τῷ ὀνόματι ὃ). 

ὀκορνούς " τοὺς πάρνοπας . Αἰσχύλος Φιλοκτήτῃ “ οἱ δὲ Ἴωνες 
τὰ ἢ ἄ ὃ 

ὠττελέβους 1). ἧ 

ὃ Κρὴς τὴν θώλασσων" ἰδὼν γὰρ αὐτὴν γαληνίζουσαν ἔφη εἰ μὴ 

ἤδειν σε 5). 

ὀκριάζων" τρωχυνόμενος. Σοφοκλῆς 5). 
ΆΣΕΥΝ, δ 5 , Σ ; ν] ὀκτώπηχυς καὶ ὀκτώπους " Φιλήμων 7). 

᾿Οχτώπων ποταμόν" Αἰσχύλος διαπέπλακε ἐν Νεανίσκοις ὃ). 

ὀκτώπους ἤτοι ὃ σκορπίος 9). 
2 “ αν ΑΦΡΕ Νὴ 2 Ν ΟΣ ἢ 
ὀκτώπους" ἢ ὃ μωκρὸς ὀκτὼ ποδῶν 19). 

ὀκτώπουν" Ἱζρατῖνος Θρῴτταις" ᾿Οκτώπουν ἀνεγείρεις" ἀντὶ τοῦ 

σκορπίον" παροιμίῳ γὰρ᾽ ἰσκορπίον] ὀκτώπουν ὦνεν είρεις " ἐν δὲ 

ταῖς Αἰσχύλου ἘΞαντρίαις ἡ Λύσσα ἐπιθειάζουσω ταῖς Βώκχοις 

φησίν" --- ἐκ ποδῶν δ᾽ ἄνω Ὕπέρχεται σπαρανοὸς εἰς ἄκρον 

κάρα" Κέντημα γλώσσης, σκορπίου βέλος λέγω 1). 

ὀλὰς οὐχὶ οὐλὰς λεκτέον 13). 

ὀλαγμεύειν ὀλὰς βάλλειν 15). 

1). (οάοχ ἐμβάντας. ΝΙας Ἠδβγοι. οἱ Ηϑι. Ν. 1859 Α. 
2) 5160 τηᾶγσ, ΟΟ6 1015 [χ. Βδοῆη. ΒΟ Οοαοχ: σχῆμα. 
ὅ) ΟΥ̓ Β6Π0). ΡΙαι. ϑγιηρ. 194 Β. Α446 Η68. Τίπι. οἱ ῬγοΙθσομη. Ῥ' θ0. 
1) Θ1Π1ὰ ΠΘΘγ ΟΠ 5, 8566. Ομἶδδα ΑΘΒΟΏΥ] τηθηίοπθ. 
5) ΑἸοῦ ἄθπορ. 450. 
5) Ἡδογ οι α8. οὐαἡ ἐπ} ΒΟΡΠΟΟ] 15. Ποιηθη. ; 
7 Πδθο ο]οβθὰ οἱ βθααθηιθθ γοίθγοπάδο βππὶ δά Αϑιϊαμι Ὁ ῖο- 

πγϑίαπι, 4αθῖη υἱάθ ἀρυὰ ᾿πδίαιῃ. Ὁ. 1417. 50. 
8) Οοάοχ διωπέπλευκε. Οοτγ. οθοὶ, γατγ, 1,6οῖ, τ. 121. 
9) Οὐαοχ ὀκτώπας. 146 τηοὸχ Ογαι πὶ Ἰοοῦμη. 
10) Ἰοοῖο ὀκτώπους Οοροίι5. σοπί πρὶ οὰπὶ 9]. 800. 
11) Τὐποίη!5. οἰγουῦιη 661 σκορπίον" ΑἸ1Π|6ὸγΓ Μοϊποκίαβ. 
12) (οάοχ οὐχὶ ἅλας. Οοττγοχιὶ Οοροὶ. Μηρα. ΥὙ1Π. 20. Οἱ 

Ἦϑι. Υ. 2579 (. 
13) ΟἹὮἉ, Ἠοργοθθππη ν. ὀλωιμεύς ἰθ14. Μ, Θομμαα!. 
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ὀλβοδότης πλουτοδότης. 

᾿ ὀλέθρου πείρωτ᾽ ἐφῆπται" ἐπιδέδεται καὶ ἐξῆπται τὸ τοῦ ὀλέθρου 

ὑμῶν πέρας, οἱ ἐνδέδεσθε τῷ ὀλέθρῳ 1). 
᾿ ὄλεθρον" τὸ μόριον τὸ γυναικεῖον 5). 

ὀλέκρανον" ὠγκών, οἷον τῆς ὠλένης κάρα ἣ κράώνιον 5). 

ὀλέχρανον" τὸ ὀὁςοῦν τοῦ ἀγκῶνος 3). 

ὀλέκρανα" τοὺς ἀγκῶνας καὶ τοὺς πήχεις τῶν ποδῶν λέγουσι ὃ). 
"» , ΓΝ ᾿- 2 , ;; 6 

ὀλιγῶ ὥττα" ὁλιγῶ τινῶ "). 

ὀλιγαρχούμενοι" ὑπ᾽ ὀλίγων ὠρχόμενοι" τρεῖς δέ εἶσι πολιτεῖωι, 

βασιλεία, ὀλιγαρχία, δημοκρατία 7). 
Ε Η ͵ ΕἸ ᾿ 8 

ὄλιγγγοι" γένος ἀκρίδων 8). 

ὀλιγίςου" παρὰ μικρόν 5). 
ὀλίγωρος" σὺν τῷ γ. 

ὀλιγογνώμων" ὀλίγωρος 39). 

ὄλιγγος" ὃ γόνος τῶν ὠκρίδων 11). 

ὀλιγοδεής - ὀλίγα χρήζων 13). 

ὀλιγοδρανής " ὀλίγα ἰσχύων 15). 
“ ͵ - ! Ν , ͵ “ Ἃ ΕΥ - - 

ὀλίγου δεῖν" σχεδόν, πωρὼ μικρόν" λέγεται δὲ καὶ χωρὶς τοῦ δεῖν. 

ὀλισθηρός εὐόλισθος, εὐχερῶς μεταγινώσκων. 

1) Οοάοχ οἷον δεδέσθαι. ὕοττ. Οοροῖ. Ἠδβγομίαθ. Ῥεγονθυθίαμη 
γἱὰ6 ΄υοσαθ ἂρυὰ Ὠΐοσοη. 96. 

2) 81. Ρογβοῆυβ, 864 Οοάθχ μοίριον γϑ] μώριον, Ὠϊης Οαπι 
Μ. Βομηάϊο δα Ηδβγομ] πη 50 Υ]Ρ 6 γα πηλ] τὰ κοσμάριον γυναικεῖον, 
6011. Ῥο]]αο. Υ. 101 οἱ Ατιβίορῃδη!β ἱγασιηθηΐο ἂρ ΘΌΠαΘΠη 
γΗΣ:95. 

5) Οοάοχ ὠλέζρανον οἱ 516 ἰϑθγ. Πορτγάθαβ 6141 ααρα βου ρβογαὶ 
Ῥουβοηαβ, 866. ἴῃ (ὑοάϊοα οχϑίατο υἱάθὶαν τῆς ὠλένης κάώρανον. 

ἔχ ΟἹ. Ἰμεχ. τιιοῖ. Βεκκ. .. 286. 22. 
5) Οἵ. Μοοια. 
ὅ) Ἀθοία5 βογιρϑίαν ὀλίγ᾽ ἄττα. ΟἹ. Οοροίαιη. Νηρ. ΥἹ. 14. 

ΥΠΙ. 4δ εἰ βαριὰ λοίπ᾽ ἄττα. 
7 Ἐχ ΡΙαὶ. ἢθρ. ΥΠΠ|. 552 Β. Οσητεαὶι ΠΟΥ οἰ, Ι͂ὴ [μοχ.Ψ 

τοὶ, Βεκκ. ρ. 285. ὅ ὀλιγαρχία ῥτὸ ὀλιγωρχούενοι. 
ὅ) (Οἵ, ᾿τηΐτὰ οἱ Ποβγομίαμῃ υ. ὀλίγιοι. 
9) Ποβγοθι5. 

10) ἨδβγοΠ 5. 
11) Ε΄. βυρτᾶ. 
12) Ἠοβγομία5. (Οἵ, Ρο]]ὰο. Υ]. 28. 
195) Ἠοβγο 05. 
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ὄλισβοι" δερμάτινα αἰδοῖα. 

ὁλκάδες " πλοῖα 1). 

ὁλκεῖον" χαλκοῦς λέβης τρεῖς πόδως ἔχων 3). 

δλκῇ δυνάμει ἢ βάρει ἢ ςαθμῷ. 

ὁλκήν" ἐπαγωγήν, τροπήν Ἶ). 

ὅλκοί" σχοινία εἰς τὸ ἕλκειν ἐπιτήδεια ὅ). 

ὁλκὸς ἄνθρωπος" ὃ ἑλκυςικὸς καὶ ἐπαγωγὸς ἄνθρωπος 5). 

ὁλκοῖς" ἄγειν καὶ ἐφέλκεσθαι δυναμένοις 5). 

ὅλκον" ἰσχυρὸν τόνον ἢ ἑλκυςικὸν ἢ ὅρμον ἣ ὅδόν 7). 
ὁλκός" ὁδὸς ἢ ἀγωγὸς ῥεύματος ἢ οὐρὰ ἣ ὁλκός" κυρίως τὸ τῶν 

δρωκόντων σύρμω, καταχρηςικῶς δὲ καὶ τὸ τῆς τρόπιδος ἔκτωμα" 

δρωκοντοειδὲς γὰρ διὰ πάσης τῆς νεὼς διῆκον. 

ὅλκούς " ἐφελκομένας. 

δλκούς " ναυςἀθμους 8). 

ὅλοι καὶ ὑφόλμια" ἐπ᾽ αὐλῶν: Εὔπολις Φίλοις - Ῥέψκειν δὲ τοὺς 

ὅλους οἴμοι τῶν κακῶν 5). 

ὁλοκωρπούμενον " ὅλον προσφερόμενον 19). 

ὁλόκληρος" οἱ ἄρχοντες ἐδοκιμάζοντο, εἰ ὁλόκληροί εἶσιν" Μέναν- 

δρος Θεττάλῃ" ὁλόκληρος οὗτός σοι, ξένε. 

ὁλοκαυτισμός " ὁλοκαρπία 11). 
δλύδ᾽ ϑολός 12). 
ὁλοσχερῶς " ὁλοτελῶς "). 

1) Ἠδβγομίας ὁλκάδεσσι. 
2) Μοπᾶπασὶ οἱ ΡΠ] ΘΟ ἢΐβ Ιοθο5 υἱάθ ἂραὰ Ρο]]. Χ. 176.. 
95) Ο]οββα [ογίαϑβα γϑίδσθη ἃ δὰ Ρ]αὶ. ῬΏΠ]Ὸῦ. ὅ7 ἢ. 
ἢ) (οπγνθηῖ [μοχ. τῆοὶ. ΒΈκκ. ρ. 285. 9. ἷ 
5) Απιϊαϊϊ. ΒοΚΚ. ρΡ. 111. 1 ααἀ. : Πλάτων Πολιτείας πέμπτῳ. 

Ἦοο αυϊάθπι ΠῸΠ ΠΘΙΏΪηΪ πη6 ἰθσθσο. ϑοᾶ οἷ. ἤθρ. Υ1. 027 Β. 
6) Οοάοχ δυνάμενον. Ἐπηδπά. ἰδϑοὶ. ἴῃ ἴ,6χ. Βδοῆμη. 
7 Πϊπο Μ. ϑομηαία5. πιο αἱ ΠΟΘ Ομ αμη. 
8). Απ οχ Τμυογά. Π]. 10} 
9) ὕτ᾽ βϑμδγβ γοϑιϊὰδίαγ, 1] ΠΟΥΪ ΘΟΙη πο ἰὰ5 4υᾶπη: Ῥένκειν 

δὲ τοῖς ὅλμοισιν" οἴμοι τῶν κακῶν. οϊποικίαβΒ στοὰ το] αϊὶ 
ἸηἴοσΓδΠη. 

10) Ἠδβγ ΟΠ 5. 
11) ΟἹ. ΡΏγγη. Βοκι.. ρ. ὕὅ6. 14. 
12) Ἠδβγομία8. (ΟἿ. Ῥῆγγη. Βεκκ. ρ. 12. 25. Ρίαγα Ὠϊπά. δὰ 

Ηδι. Υ. 1910 Α. 
18). Ληϊίαῖι. Βοκκ, ρ.110..18 Ἰαυάαὶ Πρ] αι ᾿Εγ καλοῦσιν. Οἱ, 65. 
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ὁλοσπάδες " ὅλαι καταπινόμεναι καὶ κατασπώμεναι. Σοφοκλῆς 1). 

ὁλόσφυρον" τὸ ὅλοσφύρατον ἢ). 
ὄλολυν" Μένανδρος τὸν γυναικώδη καὶ κατάθεον καὶ βάκηλον 5). 

ὀλολύττουσιν" οὐχὶ ὀλολύζουσι. Μένανδρος “). 
ὀλόλυας" τοὺς δεισιδαίμονας ἐκάλουν οἰωνιζόμενοι: Μένανδρος Δει- 

σιδαίμονι, Θεόπομπος Τισαμενῷ καὶ ἄλλοι 5). 

ὁλόσοζοινος" ἡ σχοῖνος" καὶ Δημοσθένης καὶ οἱ ἄλλοι 5). 

ὀλούφειν" τίλλειν ἢ κατασπᾶν " οἷον ὁλοσφίζειν ). 
ὁλοφυκτίς " Φλύκταινα ἐπὶ τῆς γλώττης. 

ὁλοφυκτίς " οἷον ἐπινυκτὶς ἣ δοθίην' ὅταν δὲ ἐπὶ τῆς γλώττης 

τοῦτο γένηται, λέγουσιν αἱ γυναῖκες, ὅσα ποθεῖς τις σοι μερίδα 

ἀπέδωκε" δοκεῖ δὲ ταῦτα ἐπιγίνεσθαι τῇ γλώττῃ καὶ ὅταν 

ὑπὲρ ἀπόντος καλοῦ ἢ καλῆς διωλέγηται ὃ). 

ὁλόφωνος ἀλέκτωρ᾽ ὃ ἀλεκτρυών" οὕτως ἹΚρατῖνος 5). 

ὀλοφυρμωός " θρῆνος 19). 

᾿Ολύμπια᾽ τὰ ἐν Πίσῃ ᾿Ολύμπια" ᾿Αθήνησι καὶ τὸ ἱερὸν ᾽Ολυμ- 

πιεῖον πεντασυλλάβως, ὡς ᾿Ασκληπιεῖον " ̓Αριςοζφάνης 1"). 

ὄλυρα" ζειαί, εἶδος σπέρματος 12). 
ὀλώλαμεν" ἀπολώλαμεν 15). 

1) Ηδβγομῖαβ. ομα ε{Π ΘΟΡΠΟΟ]15. ποπηθῃ. 
2 Οἷ Ρῇγγη. [όοθθοκ. ρ. 205 οἱ Ηδβυομίυμι. 
3) Ι46 ἰηΐτὰ. 
4) Ῥτγοθὰ ἰογιηὰ οϑὶ ὀλολύζειν, 4υδη τἱάθ ἂρ δθηδπάταπι 

᾿ἰρβαηη 60 ἰοθὸ συθη Μαεϊποκίὰβ ΠΥ. ρ. 166 «ἴαεγτι 6 διίγαθοπθ 
ΥΠ. ν. 297. ͵ 

5) Οοάοχ ὀλόλους. ΝΙ4ά6 Απαχαηάγ 15 Ἰοοῦμη ἀραά Αἰμδη. ΥἹ. 
242 Κ᾿. Οἵ. Ηϑι. Υ. 1904 6. 

5) Ρίυτα ἀρὰ Πδάτγρ. οἱ ἴ,μοχ. τηοὶ. Βεκις. ρ. 287. ὅ. 
7 Πδογοῖ. Οἷ Ὠιηὰ, .«ἀ Ηϑι. Υ. 1915 ἢ. 864. α]ϊυα αυϊὰ 

Ἰαϊοὶ πὶ [4]]ογ. 
ὅ) ΟἿ. Ηδογοῖ. οἱ γοίίϊδη. «αὶ ρογροᾶμη περινυκτίδες. Ῥ] γα 

ἀρυὰ Ηδι. Υ, 1914 Α. Ρτγαρίεγσθρα (οάθχ ἐπέδωκεν. Οοιτγοχιὶ 
. Μ, ϑΒοβηματυ8. 

5) Οονείυς5 «δἀά. ὠλέκτωρ. Οἵ. Αἰμεη. ΙΧ. 574 Ὦἢ. Ἠδβγοῖ. 
10) Ῥογίαββα α Τιῃυογά. ὟἼΙ1. 71. 
1 (ἢ Η8ι. Υ. ρ. 1922 οχίγ, Οοβροὶ. Ῥγδεῖ, Νουὶ Ταεβί. ρ. 58 

οἱ ἴῃ Μηριηοβυπα Χ. 8ῦ. 
1) Εἰ Ῥδιη. ὑμθύβοη. ὃ 46, υἱ ραϊοί 6 Τοχ, τηθὶ, Βεκκ. ρ. 284. 

28 αυοά ὀλυρῶν Ὠδθεί. 
13) ΠοβγοΠΙυ5, 
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ὅλῳ ποδί" ὅλῃ δυνάμει. : ν 
Ὁ“ ἃ ς ͵ὔ ξ δ Ν “ἉἌ Ν ἈΝ Θ ͵ ΤΙ 

διίώιμος καὶ ὁμαίμων" ἀδελφὸς ἢ συγγενὴς καὶ διμονήδυος 1). 

δμαιχιίω " δὁμομαχίωα., συμμαχία " παρὰ τὸ ὁμοῦ τὰἂς αἰχμὰς 

τίθεσθαι 3). 
ὁμαλές" ἐπὶ τοῦ πράγματος" ὁμαλόν, ἐπὶ τόπου" Θουκυδίδης " 

Ν ! 5 Ν ς , Χ , » Ὁ ς Ο». Ν 

καὶ προελθόντες εἰς τὸ δμαλόν" καὶ πάλιν" ἐν τῷ διμαλῷ τὴν 

μάχην ποιεῖσθαι 5). 
΄΄- , Ξ Ν Ψ “ τὰ 7 [ 

δμίχιμωτα" τὰ οὐρήματα, Αἰσχύλος ᾿). 

ὄμμα ῥαπτόν" ἐπὶ τῶν παλευτριῶν περιςερῶν δ). 

ὅμαυλον " ὁμόκοιτον δ). 

ὀμβρήσαντος " πηγάσαντος.. 

ὁμέθνιον" διμόφυλον. 

ὁμηρεῖν" ὁμοῦ ἡρμόσθαι ). 
ς ᾿ « ᾿ ς ᾿ 8 

ὁμέςξιον " ὁμόοικον, δμωρόφιον ὃ). 
- ’ ἐ ς - ’ 9 Ν -Ὁ ε -» ϑας ἢ Ρ ς 9 

ὁμηρέτωις " δμοψήφοις, ἀπὸ τοῦ ὁμοῦ ἐρέσσειν" ὁμογνώμοσιν 5). 

ὁμήρους" τὰ ἐνέχυρα, παρὰ τὸ δμηρεῦσαι, ὅ ἔςι συντυχεῖν καὶ 

συμβαίνειν ἀλλήλοις περὶ τῶν διαφόρων 39). 

ὁμευνέτου " συγκοίτου, ὠνδρός 11). 
5 ᾿ . ἡ γτοὶ Ὁ} διμηρεύειν " συμφωνεῖν 13). 
Ὁ Ὁ 4 ἢ ἣν Ἢ 5 ͵ δ ! 13 

διμηρον" ἐνέχυρον, τὸ εἰς εἰρήνην διδόμενον 15). ᾿ 
ὀμνύναι καὶ ὀμνύειν " διττῶς λέγουσιν" μῶλλον δὲ διὰ τοῦ ναι" 

Ν ἢ Ν Ν “ Ἀ Ν ς [χά 3 ᾽ 
καὶ ζευγνύναι καὶ τὰ οἰοιῶ" τὸ δὲ ἱςάναι μόνως οὕτως. ἄλλ 

οὐχ ἱςώνειν 13). 

1") Οἵ, Ναποϊκίαμη Αὐὶβι. γα. ρ. 152. 
 Οἷ. Ηδβγομίαμημ. ογίαββα 6 Τηαο. [. 18. 
35) ΤΠ πογα 1465 Υ. Θὅ. 
1) Οοάθχ δμωμδιτα. πηθπάδνὶ ὃχσ Ἠθϑυοϊο. 
5) Νοβοῖο συ ἰαἰθαί. 
6) Ηδβγ ΟΠ18. 
7) Οοαοχ ὁμείρειν. ΟΓ, Ἠδογο μι. 
) αὶ ΟΠ πόθο, οἵ. Οοθοίαμη θὰ Μπθπιοβυπο Χα, 417. 
) ὑοάθχ ὁμηρίταις. Π ΒΥ ΟΠ 8. 
) Βγθυι ον ἴῃ μοχ. στμϑὶ. Βοκκ. ρ. 287. 26. 

11) Μυγ, Μοά, 9ὅ5. ἀοιυτίρο ἨΠοβυοϊαμη υ. ὁμευνήτου. 
) Ποβγομῖυ8. ΟΓἿἾἉ, βαρτα ὁμηρεῖν. 
) Οἱ ΠοἌγομίθμη νοῦθ δμηροι. 
) [πάϊάθπι αἰφὰς Ῥἢοιαβ, ὁ01ὰ πᾶροὶ Ῥῆγγπ, βοκκ, Ρ, δ]. 

29, 4110], 
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ὄμωνυθι καὶ ἔκδυθι καὶ τὰ δμοια διὰ τοῦ θι 1). 

δμόδουλος " σύνδουλος 3). 

ὁμόγνια " ὁμογενῆ ἢ γνήσια ἢ φίλα. 

ὁμοθυμαδὸν" ὁμοφρόνως, δμοψύχως 3). 

ὁμοδίαιτος " ὁμοτράπεζος ἢ). ᾿ 

ὁμοίας λαβάς" ἀντιμεταλήψεις καὶ ἀντιμεταβθέσεις 5). 

δμοθύμως " δμοψύχως., διμοφρόνως., δμολόγως 5). 

ὁμογάλακτες" οἱ τοῦ αὐτοῦ γάλακτος, οὃς καὶ γεννήτας ἐκάλουν 7). 

δμοερκής " δμότοιχος ὃ). 
ὋὍμολῷος Ζεύς" ἐν Θήβαις καὶ ἐν ἄλλαις πόλεσι Βοιωτίας" καὶ ὃ 

ἐν Θεσσωλίῳ ἀπὸ ὋΟμολῴας προφήτιδος τῆς Ἐνυέως, ἣν 

προφῆτιν εἷς Δελφοὺς πεμφθῆναι ὃ ᾿Αριξόδημος ἐν δευτέρῳ 

Θηβαϊκῶν" Ἴςρος δὲ ἐν τῇ δωδεκάτῃ τῆς συναγωγῆς διὰ τὸ 

παρ᾽ Αἰολεῦσιν τὸ διμονοητικὸν καὶ εἰρηνικὸν ὅμολον λέγεσθαι" 

ἔς, δὲ Δημήτηρ Ομολῴω ἐν Θύβαις 5). 

ὁμόπτεροι ὁμότριχες 19). 
ὁμονήδυος᾽" ἀδελφὸς γνήσιος. 

δικόνοια " συνέδριον, ἀρχή τις καλεῖται δὲ ὁμονοίας ἐπιξάται. 

ὅμορος " πλησιόχωρος 13}. 

ὁμοροῦσα᾽" γειτνιῶσα, πλησίον ἐλθοῦσα 13). 

1) Ἰπάϊάθμη δἰᾳὰθ Ῥῃοίία8, Ῥῃγυπίο 8 ΒΘ ΚΙς, ρΡ. 41, 8. 
2) Πεβγομίυβ. [μοσίταγ Ρ]αὶ. Ῥπδθά. 85. Β. 
5) Πδοβγοβία. 
1) Ηδοβγομα5. 
5) Τὸ ἢ]αὶ. Ῥαεδάγ. 256 Β. 
5) Ἠδθεγοῖ. εἴ [μοχ. Βαοῆμη. δαϊθοϊγαμη Ἰηἰογργοϊδηϊαν. 
7 Οἱ Ηδ5. 8.80]. Ρ]αὶ. τη. ὅ1 ἢ. Ρο]]. ΥἹ. 156. Ὑἱιάοίαν 

δἀποίαιο ἢιιχίθ8586 6 Ρ.Ποοθοτο, οἵ. Ηάγρ. ν. γεννῆται. 
8) Οοάοχ ὁμοείρκτης ---- ὁμόςοιχος. (ἰοτΥ. οχ ρϑγοϊι. οἱ Ῥο]]. 

ΥΙ. 106 «41 νοοαθυϊατη 6 ϑοίοηβ αἰΐϊθσι, Οἱ, χυαοψὰθ Παρρ. οἱ 

1,μεχ. τῃοὶ. Βοκκ. ρ. 286. 55. Ἀσάϊαγ ἴῃ οάϊοθ ἐκ τοῦ αὐτοῦ 
γένους, «υοά ρογίϊποὶ δά βϑβαιθηΐθιη Ποιηθυ!οᾶμη ο]οβϑαπη ὁμόθεν. 
) Οοάοχ ᾿Αριςοφάνης Ρτο ᾿Αριφόδημος, οἷ. α]οκ. δ)ὰ δ56}ο]. 

αν. Ῥῃοθη. 1120 οἱ 1126, Υἱἀθ Αὐ]βίοάθμ [γαρτηθηϊαμη ἀρὰ 
Μυο]οσαα ΠΠ. 508.(. Λἀάς 5601. Τηθοον. Ὑ1]1. 105 οἱ ρ]αγὰα 
ἃρυὰ Ἦδι. Ν. 1978 54. 

10) Εχ Κιγ. ΒΙ]θοῖγ. ὅ50. ἐς Ηδβγοῆ. οἱ ῬῸ}}], ΥἹΙ. 156, 
11) ἨΗοβγ Ια. 
12) Ποβυοἢ]υ8. 
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ὁμορροθεῖ" συμφωνεῖ 1). 
ς ! ᾿ ε ! 42 

ὁμωρόφιον - ὁμόσκηνον 3). 

ὁμόσιτον " ὁμοῦ τρεφόμενον 3). 

ὁμόσπονδος " Φίλος ἢ). 
ς ! ᾿ " ΠΘΝ Τα, τΕπι δ υς Χ ! " 
δὁμοτέρμονδς" πλησιοχώρους, τοὺς ὁμοῦ τὰ τέλη ἔχοντας 5). 

ὁμότεχνον᾽" οὐ σύντεχνον ὃ). 
ΤῈ Ν 9 ἘΠ ὙΠ 7 
ὁμότιτθον " οὐχ δμότηθον Ἴ). 

ὁμοῦ" ἐν τῷ αὐτῷ" λέγουσι δὲ καὶ τὸ ἀναμὶξ ὁμοῦ. 

ὁμοῦ" Δημοσθένης τῷ ὁμοῦ κέχρηται ἐν τῷ κατ᾽ ᾿Αριςονείτονος 
ἐπὶ τοῦ ἐγγύς" φησὶ γὰρ οὕτως" εἰσὶν ὁμοῦ δισμύριοι πάντες 

᾿Αθηναῖοι" ἐνθάδε γὰρ βούλεται δηλοῦν ὅτι ἐγγὺς τῶν δισμυρίων 
ΕΝ, Β 2 Ν “ Ε Ἴ: ᾿ ! 9 -ῃἮ Α Ἁ 

εἰσίν" ἐπεὶ ὅτι γε οὐκ ἡσῶν δισμύριοι φανερόν" Ἰσαῖος δὲ τὸ 

ὁμοῦ ἐπὶ χρόνου ἔταξεν ἐν τῷ πρὸς Δωρόθεον: Λυσίας δὲ καὶ 
« ᾽.κ ! Η -Ὁ Ἁ - Ἁ . τὸν ε - 

Ομήρος ἐπὶ τόπου" γυναικῶν δὲ πολλῶν καὶ ἀνδρῶν ὁμοῦ 

κατακειμένων" δοκεῖ δὲ καὶ “Ὅμηρος ὁμοίως τῷ Λυσίᾳ κεχρῆ- 

σθαι ἐν τοῖς Πατρόκλου λόγοις πρὸς ᾿Αχιλλέω" Μὴ ἐμὰ σῶν 

ἀπάνευθε τιθήμεναι ὀςέ’ ᾿Αχιλλεῦ" ᾿Αλλ᾽ ὁμοῦ ὡς ἐτράφημεν 

ἐν ἡμετέροισι δόμοισιν ὃ). ι 
3} " 2 - [2 Ν Ἁ ς , Α ͵ , 

ὄμπνην" ᾿Αθηναῖοι ὅταν τὸν νεὼν ἱδρύωνται πυροὺς μέλιτι δεύ- 

") ΠδογομίυβΒ. ΚΕ δορί. Απηϊὶρ. ὅ6 υἱ νἱάείατ. 
2) Οοάεχ ὁμορρόφιον. Ἐοτγίαβ586. 6 Ώδιη. ον. ὃ 287. 
ὃ ΟἿ, Ηδογοβίαπι͵ οἱ ΡΟ] ποθι ΠῚ. 61. 
4) ἨδογοθῖαβΒ. Ἐογίαβθθ 6 Ὥθη. ὕον. δ΄ 287, οἵ. ὁμωρόφιον. 
5) (Ἰ]οββἃ ταΐθσοπάα υἱάθίαγ δὰ Ρ]αὶ, Ι͂μοσρ. ΥΠΠ|. 842 Κ΄. 

α΄. Τιμδθῦμ. 
θὴ (οπγθπηὶὶ ΤΠοιῃ. δ. Ρ. 649. ΡΙατα ἀρὰ δι. Υ͂. 1990 Α. 
7 Οοάοχ οὐχ ὁμότιθον. ῬΟΙΙὰχ ὉὈῚ οΟ]]οὶ τὰ ἐκ τοῦ ομο 

σύνθετα ΥἹ. 10, ρίυτα μαθϑὶ δογὰμη δὰ υἱαϊπηὰ8 ἂρ Ροίϊαηι 
οἱ ὁμότιτθον 6 Ὠιπάτγοιο αἰΐοσί. 

8) δθο ππὰ]ὶο ρῥ]θηϊοταὰ «απ 4086 ἂρ ΠδΓροογαι ποθὴ 
βοιγαία ϑιπὶ. οπηοβίΠθηβ ΙΟΟ8 οϑὶ ὁ. Ατιβίοσ. 1. δ. 0]. θυο9 
Ἰοοοβ ἰβαθὶ οχ Θγαϊοηῖθυβ οοηῖτὰ Ποτοϊπμθαπι οἱ. οοηΐτα (8}}}- 
ογαΐθπὶ Θχβουθιὶ ϑυ 145, 646 Πἰγθ τὶβ ῬΠοΟΙΪΟο ἤὰπῸ 6858 
Ρ]οπίογθηιν. Οἱ. Ῥγοϊθροιι. Ρ. 108. ἱγϑῖδθ Ἰοουϑβ ἰθδίθ ϑυϊαα ἰΘσθθαϊὰῦ 
ἐν τῇ πρὸς Μετάνειραν ἐπιςολῇ. Ποπηδότιὶ Ἰοου8 δϑὶ ἴῃ 1]Πἰ84. Ψψ. 85. 
ΑΠΙὰ 6 σνϑίϑυι θυ σΟΠ ΘΠ 1115 5 υγαγιὶ 500]. Ρ]αὶ. Ρῃαρα. 72 (. 
Ραυοὶβ Ὑθ 8 Γ68 ΔΡ5ο] ΐα ἴῃ [,οχ. τῃοδὶ. Βδκὶς. ρ. 2ὅ. 1. Ρ]αγὰ 
4086 πὰς ρογιποηὶ υἱάθ ἂρυὰ Πδι. Υ, 1995. (μοι. Μίηθπιοβ. 
ΙΥ. 2905. Οοάοχ ἐγγὺς τῶν μυρίων. 
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σᾶντες, ἐμβαλόντες εἰς καδίσκον, εἶθ᾽ οὕτως ἐπιθέντες τὸ 

ἱερεῖον, συντελοῦσι τὰ ἑξῆς " ψρῶνται δὲ τούτῳ καὶ πρὸς ἄλλας 

ἱδρύσεις καὶ θυσίας, προσωγορεύοντες ὄμπνην, εὐθένειαν ᾿ οἰωνι- 
! ἐς δὴ Χ 4 , " , 1. 

ζόμενοι" ὅθεν καὶ ἡ Δημήτηρ ᾿Ομπνία ᾿). 
- 3 - ᾽᾿ τ᾿, ὀμπνεύειν" αὔξειν 3). 
53, Ξ Ἁ ͵ ͵ 3 

ὄμωπναι" πυροὶ μέλιτι πεφυραμένοι 5). 
. ͵ , Ξ , ἅ 

ὀμπνίου νέφους - μεγίςου ἢ). 

ὀμφαλητομία ὅτε αἱ μαῖαι τὸν ὀμφαλὸν τοῦ βρέφους ἀποτέμνουσι " 

καὶ αὐταὶ δὲ ὀμφαλητόμοι λέγονται 5). 

ὄμφακα" πᾶν τὸ αὐςηρὸν λέγουσιν 5). 

δμφάλειος " εἶδος σύκου, ἰσχάδος. 

ὀμφαλιςήρ' ᾧ τοὺς τῶν παιδίων μερι τμρλοτίς ἀποτέμνουσιν 7). 

ὀμφύνειν" σεμνύνειν ὃ). 

ὀμώμοκα " ΓΑρχιππος ἤονῳ 5). 

ὁμωχέτας" Θουκυδίδης τοὺς συννάους θεοὺς καὶ διμωροφίους" Βοιω- 
τιακὴ δὲ ἡ λέξις 19). 

ὀναίμην" ἀπολαύσω, ἐπιτύχοιμι 11). 

ὄνωιντο" ὠφεληθεῖεν. καὶ ὄνασθαι: ὠφεληθῆναι. 
»- ! ῬΞ τ ᾿] ς ͵ὕ “ Ι ἐπὶ 

ὀγειρόπληκτον " ὑπ᾽ ὀνείρων πληττόμενον 13). 

ὀνειροπολεῖ" φαντάζεται 1). 

(ὄνασθαι) ὀνήσασθαι, ὠφεληθῆναι, ἀπολαύειν 14). 

ὀνησιφόρος " ὠφέλειαν φέρων 15). 

---- - 

1) (οάοχ ὄμπην "15 οἱ ὌΟμηπνια. 
) Οἵ. ὀμφύνειν. 
5) Οὗ, Ηδβγοῖι. οἱ [μοχ. στῃοὶ. Βακκ. ρ, 287. 21. 
4) Πογοῖ. (Ἰοβ5588 ἀδϑδαπηϊα 6 ϑόρῇο0}15 ΤΠ6560, υἱάθ ἰηΐγᾶ. 

᾿ 5) Ο(οάοχ αὗται. Βὶ Ρ]αὶ. ΤΗδδοὶ. 149 Ὦ. 
6) Οἵ. Ρἤγγπ. ΒΈΚΚ. Ρ. ὅδ. 9: ὄμφακας βλέπειν. 
7 Ἠογομία5. Οἱ. Ῥο]]αοοα 11. 169, 
8) Ἠδογομα5 ὀμῴύνειν: αὔξειν, σεμνύνειν, ἐντιμότερον ποιεῖν. 

ΟΥ, Πεογομίυπησν. ὥμῴφυναν. ΜΙτὰ το5. 
5) Βο!Ποοῖ ᾿ϑυΠαθηη 01 ΘΧΘΠΊΡ]15. ΑἰΠοϊβίαα ἀοοθρθαπί ρθΡρΘΟΓΆΠῚ 

Δα 0865 ὥμοκω ῬτΟΠ ΠΟΙΆ; Ὑἱάθ δχθπηρία ἴῃ Ρηγγη. Εο]. 
100 Θοάοχ ὁμορροφίους. Ἐξ ΤΊιαο. ΠΥ. 97. 51π|1ὰ Η68. 
τ Ἠ βγο μα. 
12) Ἠδβυ Ια. 
Ἐ 7 ΗδογΟΠίΠ8.. Εἰχ Αὐτοὶ, Νὰ. 1ὅ. “ : 
14) ΘΌρρΙουι ὄνασθαι 4φυοὰ ἴῃ Οὐοάϊοο ἀθοϑι, (Οἱ, ὀνίνασθαι. 
15) Ποβγομα5. Οἱ, Ῥο]]αο. Υ. 156. Οοαοχ ἀπολαβεῖν. 

ΟῚ Π 
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- ἜΒ πτ ον ΕῚ ͵ 9 ᾿ς ἵ 1 

ὠνητήν" ἀγοραςήν, ἐναπόλαυςον 1). 
, “ - Ξ Ι͂ ἃ ᾿ - ἤ ε ͵ 2 

ὀνήτωρ᾽ ὥνησιν φέρων" καὶ ὀνάτωρ ὅμοίως 3). 

ὀνίνησιν " ὠφελεῖ. 
“ 5 - 2 ! , Ἷ 

ὄνοι" ἐν ᾧ κρόκην γήθουσιν Ἶ). 

ὄνοι κανθήλιοι" δ). 

ὀνοκίνδιος" ὀνηλάτης, ἀςραβηλάτης 5). 

- ὄνος " τὸ ἐπάνω τοῦ μύλου" ᾿Αριξοτέλης δὲ κατ᾽ ἀμφοτέρων τάσσει ). 

ὄνος ἄγων μυξήριω " ἐπὶ τῶν ἑτέροις κακοπαθούντων καὶ πῶρε- 

χόντων εὐφροσύνην" διὰ τὸ τῷ καιρῷ τῶν μεγάλων μυςηρίων 
ΕῚ 5 Ε - ! Ν 4] ,ὔ 9 -Ὁ- Ἂν Ἴ ͵ 

ἐξ ἄςξεος Ἐλευσϊνάδε τοὺς ὄνους κομίζειν αὐτοῖς τὰ ἐπιτήδειῶ - 
᾿ Ν ͵ὕ - ΑΝ ἣν ᾿Ν ͵ . ! ! 

ΠΟΤΕ ἢ θλίβονται μᾶλλον τὰ πρὸς Τὴν χρειῶν ὥν οιψενγῶ βαςά- 
Τ, ΨΈΕΣΝ - Ι , ἰν, - 

ζοντες. Δήμων ἐπὶ τοῦ μύλου λέγεσθαί ᾧησιν, ὅτι ςεφανοῦσιν 

αὐτὸν τότε ὃ). 
5 τ .74 Ἷ 3 ἣΝ Ἐν» 9 ς , ᾿] Ψ Ἂ ς 

ὄνος εἰς ἄχυρα" παροιμία ἐπὶ τῶν παρ᾽ ἐλπίδας εἰς ἀγαθὰ ἐμπιπ- 

τόντων κῶὶ τούτοις ἀπολαυςικῶς χρωμένων 5). 
5 »- Ὁ ἢ - Ι Α Ἁ 37 ς ᾿ ͵ Ἢ ,͵ 10 

ὄνος ἐν μελίτταις " Κράτης Τόλμαις" καὶ ὄνος ἐν μύρῳ" παροιμίω 19). 

ὄνος λύρας" Μένανδρος Ψοζφοδεεῖ" ἡ δ᾽ ὅλη παροιμία " ἴοΟνος λύρας 

ἤκουε καὶ σάλπιγγος ὗς᾽ λέγεται δὲ ἐπὶ τῶν μὴ συγκατατι- 

θεμένων μηδὲ ἐπαινούντων 1). 
ὄνος ἀκροᾶται σάλπιγγος" Ἑὔπολις Ταξιώρχαις 15). 

1). Καὶ Τπυογά. ΠῚ, 40. 
2) (οάεχ ὀνιάτωρ. 
38) Οοάοχ ὀνιαίω οἵ [1ὰ φαοααθ Η68. 4ἀθιῃ οογτοχὶὶ Μ. ϑομμ αι. 

ΠΟ ἢ 
ἅ) Οἵ, Ηθ5. Ρο]]. ΥἹ]. ὅ2. Χ. 120 566 10] ἐφ᾽ οὗ γῬγὸ ἐν ᾧ. 
5) [ηἰθυρτγοίδιοπθπὶ ρος 6 [μοχ. βαρ. ἴονοι κωνθήλιοι " οἱ 

σεσαγ (μένοι κανθήλια γὰρ τὰ σάγματα. 
6) Ἠδϑγοι. ἴὔβαγρανι προ} 18 ἃραά ὅ60]. Ατὶβὶ. Αν. 1556. 
7 Οἵ. Ἠδβγοῖι. Βογίαβθβθ ὁχ Α6]10 θιοηγϑίο, νὰᾶθ 1 ιϑια! τη 

Ρ. 802. ὅ8. Αγ) βίοι 68} 15. Ἰοοση. ἤθη ἸΠΥΘΗΪ. τὰ; 
ὃ) Τὺχ Ατῖβι. ἤδη. 159. (. Ηδϑγοῖ. οἱ θίοσοη. 98. 
9) Κα ΡΒΙ]οιμοηο ἀρὰ Αἰμοη. ἢ. 52. ὦ. Τ1Ιάθιπ. γϑά τ Μεοὶπο- 

κἰὰ5 ῬΗγγπίομο θοκῖ. ρΡ. 7. 25, Οἵν, θίορσοπ. 59]. 
10) Οἱ, Ὠίοσοη. 652 1014. [π||. 
1) Οοὐοχ ἡδοχη σ. Οἱ, [πιοῦργ. δά Πίοσοη, θὅ5. Ππρυϊη}}5 

σΟΡοηΘ. ὅ610]. ΡΙαι. ΤΠ ραοι. 146 Α οἱ ἔυβι. ρ. 1601, 44, 
12) Οἱ, Μοίποκ, Βασι. οι. 11. 590, 



ἘΠ 

Ἐ5 

-Ὁἢ "» κι 

ὄνος ἰσόσπριος ᾿ ζῷον πολύπουν σκωληκῶδες, ὃ συνειληθὲν διμοιον 

κυάμῳ Φαίνεται ᾿). Ν 

ὄνος ὕεται" ἐπὶ τῶν μὴ ἐπιςρεφομένων. Κηφισόδωρος ᾿Αμαζόσι" 

Σχώπτεις μ᾽ ἐγὼ δὲ τοῖς λόγοις ὄνος ὕομωι. Ἰζρατῖνος Δραπέ- 

τισιν" Οἱ δὲ πυππάζουσι περιτρέχοντες " ὃ δ᾽ ὄνος ὕεται. 

ὄνου γνάθος τόπος τῆς Λακωνικῆς" ἅμα δὲ εἰς πολυφάγον 3). 

ὄνου πόκοι" παροιμία ἐπὶ τῶν ἀνηνύτων, ὥσπερ αἱ τοιαῦται" πλίνθον 

πλύνειν, ἀσκὸν τίλλειν. χύτραν πλύνειν ὃ). 
3 , φΦ...᾿ ΩΣ τι ἢ 

ὄνου θάνατος " ἐπὶ τῶν ἀλλόκοτω διηγουμένων. 

ὄνου παρακύψεως - ὄνου παρακύψαντος, ὄρνιθες πτοηθεῖσαι ἱςὸν 

ὠνέρρηξαν, ὃ δὲ δεσπότης τοῦ ἱςοῦ τῷ τοῦ ὄνου δεσπότῃ ἐνεκά- 
Φε ε ἊΝ λεσεν" ὅθεν ἡ παροιμία Ὦ). 

ὄνου πόκαι᾽ ἐπὶ τῶν ἀνηνύτων καὶ τῶν μὴ ὄντων λέγεται ἡ πᾶροι- 
͵ ς Ἀ -Ὁ- . "-Ὁ “ ς -Ὁ ἃ ͵ ,; 

μία ὑπὸ τῶν ᾿Αττικῶν᾽ ὥσπερ αἱ τοιαῦται" πλίνθον πλύνειν, 

ἄσκδυ τίλλειν, χύτραν ποικίλλειν, εἷς κοπρῶνα θυμιᾶν" ᾿Αρί- 

ςαρχος δὲ διὰ τὸ Ἱζρατῖνον ὑποθέσθαι ἐν “Αἰδου σχοινίον πλέκοντα, 
Υ̓ Ἀ Ν ! 3 ͵ ὲ 5 , 5 

ὄνον δὲ τὸ πλεκόμενον ἀπεσθίοντα οἷον ὠποκείροντα 5). 

ὄνου σκιά" καὶ περὲ ὄνου σκιᾶς. Σοφοκλῆς Κηδαλίωνι" Ὅτι ἄν 

τι γίγνηται, τὰ πάντ᾽ ὄνου σκιά" ᾿Αριςοφάνης Δαιδάλῳ" Περὶ 

τοῦ γὰρ ὑμῖν ὃ πόλεμος νῦν ἐςί; περὶ ὄνου σκιᾶς. ᾿Αριςοτέλης 

δὲ ἐν Διδασκαλίαχις καὶ δράματος τινος Φέρει ἐπιγραφὴν ἤοΟνου 

σκιάν" οἱ δὲ πρῶτον φθέγξασθαι τοῦτο Δημοσθένην ἀπολονού- 

μενον ὑπέρ τινὸς ἐπὶ μεγάλαις αἰτίαις κρινομένου, ὡς ἕώρα 

θορυβοῦντας τοὺς ἄκροωμένους" παρακαλέσως γὰρ αὐτοὺς μικρὰ 

προσέχειν ἤρξατο διηγεῖσθαι ὡς Μέγαράδε ἀπιὼν μισθώσαιτο 

ὄνον" καύματος δὲ ἐν τῇ ὁδῷ γενομένου ὑπὸ τὴν σκιὼν τοῦ ὄνου 

βουληθείη ἀναπαύσασθαι" οὐ παρεῖναι γὰρ οὔτε δένδρον οὔτ᾽ 

") Ηδβθγοῖ. (ἝἸοβθα ἀδβυπηία 6 ϑόρἤῆοοϊα 4] ἐν Κωφοῖς σατύ- 
βρὶς ΑἸχιῖ : κυλισθεὶς ὥς τις ὄνος ἰσόσπριος, οἷ. 8001. Αρο]]. 
ἘΠποά. ἴ. 972. 
3 Ἐχ Βαρο!άς, νἱάς Πδβγοι. οἱ Πίοσοη. 600. 
3) Βοτγίαβθβα 6 Ραυβαπῖα, οἵ. δία! ἢ. Ρ. 787. 7. Ζδποῦ. 458. 

(εἰθγατη πη8]}1πΔ χύτραν ποικίλλειν αἱ Ἰηἴτὰ. 
Ἢ Ζεποῦ. 459 Ἰαυάδαὶ Μεπαπάτγιπι ἐν Ἱερείᾳ. 
5) Ὑἱάς Ἠοβγοδίαιη. Ἐογίαββθ Ἰοουβ γϑίθγθπ 5 δὰ Αὐὶϑὶ, ἤδη. 

188, οἵ. βδυργα. (ἰδίεσυμη 46 ῬγΟυΘγθ1 8 πὸπ ΑΙ βίαγοιιι5 δορὶ 
4υδηίαπη 50] Πη8 564. ΑὙἰβίορῃη68, οὐϊὰ8 ΠΟΠΊΘη ἰογίαβεθ Ῥῃοιίο 
τοἀἀεπάπιῃη. ΟἿ, Ῥτόοσο. ρῥ. 41. 

2Ὲ 
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ἄλλο τοιοῦτον οὐδέν" τὸν δὲ ὀνηλάτην κωλύειν Φάσκοντα ὄνον 

αὐτῷ μεμισθωκέναι μόνον, οὐ μὴν καὶ σκιάν" ὥςε διατριβὴν 
. - Ν , Ν Ν ὦ ͵ - Ν 

αὐτοῖς καὶ φιλονεικίαν πολλὴν περὶ τούτου γενέσθαι" ταῦτα δὲ 

εἰπὼν, ὡς εἶδε τοὺς ᾿Αθηναίους προσέχοντας σφ όδρο καὶ ἢδο- 

μένους. καὶ ποθοῦντας τὰ ἑξῆς ἀκοῦσωι, ἐπέπληξεν αὐτοὺς. εἰ 

περὶ ὄνου μὲν σκιᾶς ὠκροῶσθαι δέονται καὶ πωρακωλοῦσιν, ὑπὲρ 
" 

δὲ ὠνδρὸς περὶ τοῦ ζῆν κινδυνεύοντος οὐκ ἐθέλουσιν ἀκούειν " 

δῆλον δὲ ὅτι λεγομένῳ τούτῳ ἐχρήσατο Δημοσθένης" διόπερ καὶ 

ἐν τοῖς Φιλιππικοῖς παρῳδῶν τὴν παροιμίαν Φησὶ διαφέρεσθαι 

. τοὺς ᾿Αϑηναίους περὶ τῆς ἐν Δελφοῖς σκιᾶς 1). 

ὀνοταζομένη " ἐκφαυλιζομένῃη " ἴἼων Μενάώλῳ δράματι 3). 
3) Ἔ 2 θῶ μι 
ὄντως “ ἀληθῶς ὃ). 

ὀνυχίζετοι " ἀκριβολογεῖτωι" οὕτως ᾿Αριςοζάνης ἢ). 
3 Φ ᾿ τῇ ἰν τα ᾿ Εν - 

ὄνυχος ἕλκος " οἷον ἕλκυσμα ἢ μακρὰ γραμμή 5) 

ὄνῳ τις ἔλεγε μῦθον" ἐλλείπει ὅτι ὃ δὲ ἀκούων ἐκίνει τὰ ὦτα 5). 
ὀξάλειοι " συκαῖ τινές ἴ). 
ὀξίνη διάθεσις" ἥν ᾧασιν οἱ πολλοὶ τοῦ ςομώχου ὀξίδω ὃ). 

ὀξίνην" τὸν οἶνον, οὐκ ὀξίναν" καὶ Ἕρμιππος καὶ Φιλωνίδης καὶ 

οἱ ἄλλοι 3). 
ὀξίς" λαγύνιον ὀξηρόν 10). 

1) ΑτοΡΡΙ [αθα]ὰ [1 ἴονου σκιά. ΠΘΘΥΟΙ 5. 1η τόσα ἰδαάαὶ 
Ατιϑὶ, ὕθρ. 191 41] Ἰοοὰβ 5: ]]]Πτηπ18 οϑὶ υϑυθὶ5 ἢἶὸ οχ Ατβιο- 
Ῥῃᾶης ᾿ἰαμάαἰϊβ, [ἰἃ ἂΐ ΘΙΤΌΤΘΠ Ζαθπάδπη 8.0 6888 οΥθα  ἀθυΐηι. 
Ῥαγίϊμη ἃ]1ὰ δρυὰ Ζ8πο}. 528. Αρρ. Ῥτουν. ὅ26 υδὶ νἱά6 [π|ῖ: 
5010]. Ατ]ϑὶ. Υ8βρ. 191. 56|0]. ΡΙαὶ. Ῥηαθάγ, 260 (, 

2) Ποβγομ 8. 
3) ἨδβγοΒΙυ8. 
4) Μα]ῖπι ὀνυχίζει. Οἷ, ῬΏγγη. Εο]. 126 οἱ Βειες, ρ. 15, 15 ; 

πῦ. 9 οἱ 74. 2. Ἶ 
5) ΠοΡτγαθιιβ οοηΐογὶ Αὐὶβϑὶ. ὕ8βρ. 108. 
ὃ) (Οἵ. 1ηἴἰ. δά ζθποῦ. ὕὅ42, 
7 Ἠοβγο 8. Λίμοη. ΠῚ. 76 Α βοουπάππι Ἠογδοίθοπθπὶ οἱ 

Νιοαπάγαμη. γο θα! απ ἃΠΠγὶ ὁχ Αρο]]οάοτο ᾿αγγϑιῖο. Αἀάς Ρο]]. 
,, 81. 

8) Νίοπάυπι [αἰθγ 6 5 ΒΡΙΟΟΥ. 
9) Ληιίαιι. 16 κι. ρ..110, 17 ὁ ὨίρμΠο ἁἴοσι, 
10) Οἵ, Μοῦ. ρ. 281, Τιοπι. ΝΜ, ρ., 6ὕ1. Ρὶυτα δι, Υ, 

2048 ἢ. 

»᾿ 
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ὄξος Σφήττιον " ἴσως ἂν οἱ Σφήττιοι ὀξεῖς, ὡς οἱ ᾿Αχωρνεῖς ᾿ 

κακολόγοι ᾿). 

ὀξύβαφον" οὐχὶ ὀξόβαφον λεκτέον 3). 

ὀξυθύμια " ὅσα καθαίροντες τὰς οἰκίας ᾿Αθηναῖοι νύκτωρ ἔθος ἔχου- 

σιν ἐν ταῖς τριόδοις τεθῆνωι, τοῦτα ὀξυθύμια καλεῖται ὃ). 

ὀξυδύμια" τὰ ἀποκαθάρματα τῶν μυσαρῶν" οἱ δὲ τὰ ἀγχονιμαῖα 

ξύλα; οἱ δὲ τοὺς τόπους, ἐν οἷς τὰ τοιαῦτα κατεκαίετο" Ἐὖπὸο- 

λις Δήμοις ἢ). 

ὀξυδυμεῖσθαι" οὐχὶ ὀξυθυμεῖν λέγουσιν, τὸ ὀργίζεσθωι ἀκρωχόλως 5). 

ὀξυπρῴρῳ ταύρῳ" ὀξυκέρατι δ). 

ὀξυρεγιμεῖν" ὅταν μεῦ ἡμέραν ἐποξίσῃ ἡ τροῷή ᾿Αριφοφάνης ἐν 

Σχηνὰς καταλαμβανούσαις τὴν ὀξυθυμίαν οὕτως ἔφη" Καὶ μὴν 

ἄκουσον ὦ γύναι θυμοῦ δίχα Καὶ κρῖνον αὐτὴ μὴ μετ᾽ ὀξυ- 

ρεγ μίας ἴ). 
ὀξύρροπον" ὀξέως θέον ὃ). 

1) Ατὶβί. ΡΙαι. 720. ΟἿ. Ηδογομίαηι. Αἀποίαιο, οϑὲ Ὠιάγμ, 
αἱ ραϊεί 60]], Αἰμθη. Π|. 67 ἢ. γιάθς Μ. ϑομπάι, ὨΙάγπι. 
ΡΕ19..247. 

2) [παϊάθπὶ αἰφὰθ Ῥῃοίία8 ΡΏγγη. Βεκκ. ρ. ὅ6. 21 σαὶ ρ]ατγὰ 
ΘΟΠΒουγαυ. Βὶ ῬΏγγ πο ο ἢᾶροὶ ἨΘ]]αἀϊὰ8 ἀρυα 5610]. ὨΙοβοοτια. 
ἴη Μαίίῃ. Μϑά. ρ. 561, χύβπι Ἰοοῦη ἀθρθὸ Πδι. Ν. 2001. Ο. 

ὅ) Βεουιον [χ. τηοὶ. Βεκκ. ρ, 288. 7, 566. ρῥίατα οἱ ἀοοῖθ 
Ἠαδγροογαίίοη, 41] ἀοοοὶ ποβίγαπη δχρ]!οαϊοπθπ 6 Πιάγιιο ἢὰ- 
χί886, οἵ. Μ΄. Βοιμηαι. ὨΙάγηι. ρ. 59. Ῥτγοίθροιι. ρ. 109. 
.ς ἢ Βεονοῦ [,οχ. τῆιοὶ. Βεκκ. ρ. 287. 24ά, Ὑἱᾶάθ Βαρο!]]α 
Ιοοῦὰ ἂρ Πάγροογ. ||. Ῥ͵ΙΟΓ οἱοββᾶθ ρᾷτβ ΑὙΙ βίο! οϑβὶ, 
4υᾶπη 5'π6 ἀαῦ᾽ο ιαγιη8 βογναυιὶ, δἰΐθγα δϑὶ ᾿ρϑ85 ιΙΘΎΠΙΙ 
εχρ]!οαῖο, οἵ. Μ.ο δομιιηιάιϊ, ὨΙάγπι. ρΡ. 519. Οοάθχ ὠγχονομαῖα. 

5) Πίπο νἱάβ ἂῃ οογεὶσὶ ἀοροαὶ τ. Απάτομι. 689. 
5) Ηΐπο οοτγῖσα Ηδβγοῃίαιη. οβριοἰϊαγ ἱγαροθάϊδθ Ἰοοὰβ. 4] 

Ποάϊθ ἱσποτγαίαγ. Ἐογίαβϑβθ Ἰαΐϊθὶ 15 οοιγαρίοϊα ϑορῃ. Τὰ. 15, 
ΟὈΪ.5 ΥΘΙΒΙΘΪ ἰηΐοσγαμπη ΘΟ ΙΟΠΘὴ 8015 Θἴγαθο βθγαυι., αἱ 
ποίμπμπη 6ϑ8ί. , 

7) Οἵ. Ῥῇγγη. Βοκκ. ρ. ὅδ. 19. 46 40 Ἰοοο νἱάθ Τηε5. Ν. 
2062 Ο. Λάάς Τοϊοιῖ5 Ἰοοῦπι ἰη ϑίου. ΒΊον. Υ, 76. «αὶ τἱάϊοι]ς 
Ἰπἰθυροϊαΐμι8. οοὲ αὐ 411 νυἱάθγαηι. ΟΙΔΟΡ οἷὰθ ἴῃ ἤἥπο ἀηδηὶ 
ΤΩΔΟΌΪΔΠ: ὄτι ἡ ὅρνις ἐπιςξᾷἄσα καταβάλοι" πιο ἐπιπτᾶσα. (οάοχ 
σκηναῖς -- ἀκούσιον ---- αὐτῇ. 

5) Βογίαϑθο ὁ Ρίαι, ἤδρ, ΠΠ. 411 Β. 
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ὀξυωπέςερος " ὀξύτερον βλέπων. 

ὀξυωπεῖν" ὀξέως βλέπειν. 

ὀπαζόμεναι" θεραπεύουσωι καὶ ἑπόμεναι ᾿). 

ὁπωσθείς " ἐκ τῶν ὀπίσω δεθείς 3). 

ὁπαία κεραμίς" αὶ τὴν κάπνην ἔχουσα" Δίφιλος Χρυσοσχόῳ" --- διῶ- 

κύψας ὁρῶ Διὰ τῆς ὀὁπαίας κερωμίδος καλὴν σφόδρα ὃ). 

ὀπαδὸς" ὠκόλουθος Ἅ). 
ῳ ! ἋἊ 

ὀπάζει" θεωρεῖ ἢ παρέχει ἢ διώκει ὅ). 
5 Ν 

ὁπὴν λεκτέον, οὐχὶ τρώγλην δ). 

ὀπή" δι᾽ ἧς ἐςὶν ἰδεῖν" ἔνϑεν καὶ ὀπήτιον ). 

ὀπισθοδόμος" τὸ ὄπισθεν παντὸς οἰκήματος" ἢ ταμιεῖον τῆς πόλεως 
- τὰ ! 3] Ὁ “-“ 9. -“ Ι 8 

ἐν ὠκροπόλει ὄπισθεν τοῦ τῆς ᾿Αθηνᾶς νεώ ὃ). 

ὀπισθοτίλαν᾽" τὴν σηπίαν οἱ Βοιωτοὶ ὄπισθεν ἀ(ποτιλῶσαν) 5). 

ὄπισθεν καὶ κατόπιν - Ἱππεῦσιν 19). 

ὀπίων τυρόν" τὸν πεπηγότα ὑπὸ ὀποῦ 1). 

᾽Οπικίαν" τὴν τῶν ᾿Οπικῶν χώραν. Θουκυδίδης 2). 

Ὃπικοί" οἱ περὶ τὴν ᾿Ιταλίαν οἰκοῦντες. 

ὁπλαί" αἱ πυξίδες" τῶν ἵππων οἱ ὄνυχες 13). . 
ς , ς Ν Ν - - Ω “-“ ! Ν - 

ὅπλή" ὃ κυκλοειδὴς ποὺς τῶν κτηνῶν, οἷον βοῶν, προβάτων καὶ τῶν 

λοιπῶν τῶν ἐχόντων μικροὺς ὄνυχας ἐν τοῖς τῶν ποδῶν ὀπισθίοις. 

1) Ἠδβγ 5. 
3) Ηδεγοῖ. ἰθίᾳ. ΝΜ. ϑοδιηιάι, οαϊαβ. Ἰατηθη ταϊοπθπι ἱπιρτοθο. 
3) Βτϑυῖαβ Ἠδβυοῃϊπ8. 
4) Ἠδβγο 8. 
5) Ῥῖο θεωρεῖ τγηλ]πη θεραπεύει, νἱὰθ βϑαργὰ. ΑἸΠ ον Ὠιπηά. δὰ 

Ηϑι. Υ. 2070 Α. 
6) Οἱ. Μοον. 
7 ΟἿ, Ρο ας. ΠΠ. ὅ8, Υἱάθ Πθείηραο ΟΡ85. ΟΥ. Ρ. δ. 
8) ΘΙ πη} 1ὰ [,6χ. τοὶ. θθκκ. Ρ. 286. 206. Οἱ. Πᾶτγρ. 
9) Οοάοχ ὀπισθοτείλαν, 564. ργδρβίαὶ ὀπιτθοτίλωαν, πᾶπι Οὔθ56ν- 

γαϊϊο ἀποία οδὲ 6 ϑίγαι 415. ἰοοὺ ααθιη βουγαυ Αἰμθη. ΧΙ, 
692 ΔΑ. ΟἿ, Ποργομίαμη οἱ βίαι, Ρ. 1818, 4. Ιοσὰμπη βαρρίον 
ῬΟΥΒΟΠ15. : 

10) ΘοΙΠσοὶ Αὐὶϑὶ. θᾳ. 620. Νριηρθ μού νὰ] ΑἸμιθπίθηβθ5. πὸπ 
τοηΐαπι ἀἰχίβθθ ὄπισθεν 5664. οἰΐδιη κωτόπιν. 
1) (οάοχ ὀπιάντορον. Ἰοδρίοἰιαν γ. Ογοὶ. 156, οἵ, Αἰδθη. 

ΧΙΥ. θὕ8 Ὁ. 
12) Τπαογα. ΥἹ, 4. 
13) Ἠοβγομίυβ. ΟἹ, ΤΊ]ο5, Υ, 2094, Δ. 
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ὁπλιτεύειν" ὁπλίζεσθαι. 
ὀπλίττομαι" οὐ πείθομαι" καὶ τοῦτο Βοιώτιον" ᾿Αριςοφάνης Ἔκκλη- 

σιωζούσαις ᾽). 
ὄμπνιος χείρ" πλουσία χείρ, πλούσιος ). 

ὄμπνιον νέφος" μέγα. πολύ, ηὐξημένον. Σοφοκλῆς Θησεῖ ὃ); 

ὄωπνιος λειμών" ὃ σῖτος καὶ οἱ Δημητριακοὶ καρποί, ἐπεὶ ᾿Ομπνία 

ἡ Δημήτηρ λέγεται ᾿). 

ὀμπνιηρὸν ὕδωρ᾽ τὸ τρόφιμον 5). 

ὅποι" ὅπου. 

ὅποι ποτέ" ὅπου ποτέ δ). 
ὁπός᾽ τὸ τῶν δένδρων δάκρυον" καὶ τὸ ἀποςάλαγμα τοῦ γάλακτος "). 

ὅπου γε δή" ὃ). 

ὃ προτυχών᾽ οὐχ ὁ προστυχῶν ὃ). 

ὀπτάνιον᾽ τὸ μαγειβεῖον 19). 
ὀπτήριω " ἀνακαλυπτήρια 1.). 
ὀπωπέναι" ἑωρακέναι 13). 

ὀπωρώνας " ὠνητὰς ὀπώρας 15). 

ὅρω δὴ καὶ σκόπει" Δημοσθένης ἐν τῷ πρὸς Λεπτίνην" ἀντὶ τοῦ" 

βλέπε τοῖς ὀφθαλμοῖς 1"). 
ὁρῶτε᾽ ἀντὶ τοῦ ἐνθυμεῖσθε" ὃ αὐτὸς ἐν τῷ περὶ τῆς παραπρεσβείας 15). 

1). ΝΊΒΙΙ δ᾽] αβπιο 1 ἴῃ οο]65, ἰοσιίαγ. Οοθοία5 οουγισὶὶ ὁ πίτ- 
τομῶν" δαὶ 4υοααθ Μ'. ϑομιηιαϊ. αὐ Ηρδβγοῃ. Εχαϊάοπι ἐπέχω " 
[οτίαβϑβθ ἰαἰθὶ ργογθυθίαπι φαοὰ ἴθ Αρρ. γαῖϊο. 217 οϑὶ, ἀθ Ζῦο 
οἵ, Ἐπταβιηαη οἱ Ναυοκ. Αὐτοὶ. Βγχ. ρ. 288. 

2) (οάοχ ὄπνιος. Ἠδεογο 5 ὀμπνειόχειρ. 
ὅ) Οοαοχ ὄπνιον. ϑιρτγα ὀμπνίου νέφους. 
4) (οάδθχ ὄπνιος οἱ ᾽Οπνία. (Οἵ. βαριὰ οἱ Ἠδβγοβίαιη. 
ὅ) Οοάδχ ὀπνιηρόν. θοίε ἢ βγο 8. ἣ 
8) Ηδβυ ἢ ἰυ8. 
7 Οἵ. Πδεγοι. Ιπάϊάρῃῃ αἰφαθ Ῥμοίίαβ, 8.4 ἤάροτ υἱάθιαγ 

Ἰδαθϑῖ. Ρ. 619. 44, ΡΙυτα Ηδι. Υ, 2108 544. 
8) Ῥαγγὰ ἰδοῦπὰ ἴῃ (οα]06. 
5) [πιο ρίδηβ οοπίγα οϑί, χυοά συἱάϊ Οοθοίυϑ. 
10) Οοάοχ ὀπτανεῖον. Οἱ. Ῥῆγγη. ἴθο]. Ρ. 120. Ποβγοῖ,. 
1) Οἵ, Πδργοῆ. οἱ Ρο]]. ΠῚ. 56, 
12) ὙΙ46 δὴ 110 τοάἀϊ ἀδρθαὶ Ρ]αϊοηι ἰη ταῖν], 599 (. 
15) Οἵ, Ῥέγγη. ΕΜ]. ρ. 88 Ἰαυἀαηίοια δ. ὕοτ. ὃ 262. 
14) Ποιηοβίῃ. Πορίϊη, κὶ 84, 
15) Βοιποβίῃ. Εα 5, ἴμορ. καὶ 48. 



2ή 

ὀργᾶν" τὸ ἐπείγεσθαι" καὶ κωτοργᾶν" τὸ κατεπείψειν. 1). 
2 

ὄργανα χρόνου" ἐν Τιμαίῳ" τοὺς πλάνητας. τοὺς δ᾽ εἰς σελήνης, 
Ν δ᾽ 3 2 χ 5) 2 

τοὺς εἰς ὥλλω οσῶ ὄργανα ἀμέδω: Ὲ 
ς , “ν ΜΨ ς - 

ὀργάς" χωρίον οἷον ἄλσος μέγα" καὶ ὀργεῶνες " οἱ εἰς τοῦτο συνάώ- 

γψοντες καὶ τοῖς ἐνταῦθα θεοῖς ὀργιάζοντες ). 

ὀργάς". θυσία, τελετή, μυςήριω Ἶ). ; 
. ΑΝ ΔΝ Τ΄, " Δ ΔΝ τὴ ᾿ Ν ΝΣ ΤΥ Νς 
ὀργάς" ἡ εὔγειος καὶ σύμφυτος καὶ λιπαρὰ καὶ ἀκμωίω 5). 

ὄργιω" μυςήρια. ἱερώ 5). 

ὀργεῶνες" οἱ τοῖς ἰδίᾳ ἀφιδρυμένοις θεοῖς ὀργιάζοντες " ὀργιάζειν 

δέ ἐς; τὰ τῶν θεῶν ὄργιω τελεῖν, τουτέςι μυςήρια καὶ νόμιμα: 

Νόμων δ΄. μὴ κεκτῆσθαι ἔσω ἐν ἰδίωις οἰκίωις ἱερά". τὸν δὲ 

φανέντα κεκτημένον ἕτερα καὶ ὀργιάζοντα πλὴν τὰ δημόσια. 

Σέλευκος δὲ ἐν τῷ ὑπομνήματι τῶν Σόλωνος ἀξόνων ὀργεῶνάς 
- , 

Φήσι καλεῖσθαι τοὺς συνόδους ἔχοντας περὶ Τινὰς ἥρωας ἢ θεούς" 

ἤδη δὲ μεταφέροντες καὶ τοὺς ἱερέας οὕτω καλοῦσιν" ὃ γοῦν 

᾿Αντίμαχος ἐν τῇ Λύδῃ" Τενεᾷ Καβάρνους θῆκεν ἀγακλέας 
2 - ἐπ 3 3 , ε - Ν ς ͵ - .“» 
ὀργειῶνως " καὶ ὁ Αἰσχύλος ἕν Μυσοῖς τὸν ἱερξῶ. τοῦ Καΐκου 

προσαγορεύων " Ποταμοῦ Ἱζαΐκου χαῖρε πρῶτος ὀργεών" Ἑῤχαῖς 

δὲ σῴζοις δεσπότας Παιωνίας" περὶ δὲ τῶν ὀργεώνων ψέγραφεν 
! Ν Ν ͵ »". ! ͵ὕ Ν ἈΝ 

καὶ Φιλόχορος" τοὺς δὲ φράτορας ἐπάναγκες δέχεσθαι καὶ τοὺς 
“ “- ε « - 

ὀργεῶνας καὶ τοὺς δμογώλακτας οὺς γεννήτας καλοῦμεν Ἴ). 

1) (ὐοηγοηῖὶ ίογο ΤΙ 68. ) 
2) ῬΙαι. Τα. 42 ἢ. Ουδράδιῃ οοιτρία βαπηὶ ἴῃ Πᾶο σ]οξββᾶ. 
3) Ρ]ΘηΙα5 46 ᾿ᾶο τοῦθ ἂρ Πάγροον. 1014. [ηἰ|. 
ἢ Μά] ον ὄργια 5ογ 616. 
5) Τιπηᾶθιβ οὐ καὶ σύμφυτος. 
6) ΠΕΞγΟΒ 8. 
7) ΕἸοβϑὰ Ρ]αϊοηΐϊοα, υἱ νἱ4θ8. Οοηΐεν Ἠδγροογαι!οηθ ἴῃ ν. 

οἱ ΔΡΡΆΤΘθΙΙ ΠΟῸΉ ἸηἰΘρ ἃ 8 ΒΆΡΘΓΘΒΒΘ ΠΑΡ ΡΟΟΓ ΔΙῸ 5 ΟὈβουγα ἢ 65 

φορὰ τη}}}] ογοάπηϊ, 8564. δά Ὀγθυϊογθη ἰὈτιηᾶπη τϑαδοίᾶ8, Β]ὰ- 
ἰοηῖ5 Ἰοοὰβ Ἰἰαριίαν ἴῃ ἴκοσσ. Χ. 910 Β, 564 101 τϑοῖθ δϑὶ μὴ 
κεκτῆσθαι θεῶν ἐν ἰδίαις. 6 ΑΠΙΙμΔΟὮΙ [ταριηθηΐο τυἱάθ σαᾶθ 
Ἰβευπμαγάγιυϑ δ δα! οΟΠσθϑ5ι1. ῬΒΠΟΟΠ ΟΣ ἱγαρπιθηίαμη ἰδι- 
ἀν συοααθ Πάνροοῖ. γΥ. γεννῆται, ἈΠῸ 6 Τοϑιϊθβ: οὗς νῦν 

γεννήτας καλοῦμεν, γἱά6 4υοα 10 Ρῃοὶ. ν. δὁμουώλακτες. (ἰδἰθγαπὶ 
τηθιηοταϊα ἀἰρηὰ δὲ ᾿ηρθηϊοβα (ἀΙΒΟγ 1 οοη]θοίατα : ̓Αντίμαζος 
ἐν τῇ Λύδῃ γ΄ ἔνθα Κα. ΟΙ, ὑορθοίαπι Μηθηι. ΙΧ, 429, Οοάοὸχ 
“Μ᾽, 
ἀγακλέας ὀργίωνας. 



ὉῊΡΨΗ 

ὀργάδες" τὰ ἱερὰ χωρία" ἤτοι ἀπὸ τῶν ὀργίων ἣ τῶν μυςηρίων" 

ἢ παρὰ τὸ ὀργᾶν ὅ ἐςξιν ἐπιθυμεῖν". καὶ γὰρ ἐπιθυμοῦντες τρυγᾶν 
τὰ ἱερὰ φυτά. οὐ τολμῶσι διὰ τὸ ἐπάρατα εἶναι 1). 

ὀργεῶνες " πρῶτοι ὀργίων καὶ τελετῶν συγγενικῶν " ἀλλαχοῦ οὕτως 3). 

᾿Οργάνη ἢ Ἐργάνη" ἡ ᾿Αθηνᾶ ὃ). 

ὀργεῶνες" σύνταγμά τι ἀνδρῶν, ὡς (τὸ) τῶν γεννητῶν καὶ Φρῶ- 
τόρων ᾿ ὀνομασθὲν ἀπὸ τοῦ κοινῇ ὀργιάζειν οἷον θύειν καὶ 

εὔχεσθαι ἢ). 
ς , 3 θυ ᾿ Ἁ Ν - μὰ “ 5 

ὀργεωνικά ἐςι θύματα" τὰ κοινὰ τῶν ὀργεώνων 5). 

ὀργῶσα" ἐπιθυμοῦσα ἢ μανιῶσω δ). 

ὀριγνωμένοις “ ἐπιθυμοῦσιν 7). 

᾿ ὀρέγει" παρέχει Ἧ). 

δρε ἐγετῶι" ἐπιθυμεῖ 5). 

ὄρειοι πόδες - αἱ κῶπαι 19). 
ὀρεχθεῖν" ἐπιθυμεῖν" ταὐτὸν καὶ ὀρεκτιᾶν 11). 

ὀρείχωλκος" ὃ διαυγὴς χαλκὸς 12). 

ὀρέξει" δώσει, ἐκτείνει 15). ᾿ 
ὄρεξις "ἐπιθυμία 15). 

1) Οἷς [μοχ. τηϑί. Βεκι. ρ. 287. 14. Πᾶγρ. οἱ ΡῬιιοί. βιυργα. 
2) ὙΙάς ἰηΐτα. 
3) Ἠδβγομία5. Οἵ, βαρτα ν. Ἐργάνη. 

ἢ) Ηδθο οοπίθησθοπαα βαπί οὰπὶ 110 ἀλλωχοῦ οὕτως ἴῃ 65]. 50}. 
Ιηβογαὶ τό 6 [,εχ. τῃοὶ, Βοκί. ρ. 286. 11. 

5) Οἵ. Πατῖρ. νυ. δημοτελῆ. 

6) Οἵ. Ἠδβγομίαμη ν. ὀργῶσαν. 
7) Οοάοχ ὀργιωμένοις. ΟοτΓ. θορν. Οἵ. Ποβγομίσμῃ ν. ὀριγνώ- 

μενοι, Ῥογρθγᾶπι Ῥουβοηιϑ: ὀργιουμένοις. Α446 Οοθεῖ. Μίποπι. ΙΧ, 45. 
8) Ηδβγ 5. 
8) Παβγοίυ8. 
10) ροϊϊα8 Ηδβυοἢ8 ὀρείοις ποσί, 6 ἜΤΉΠΕΡΝ συαδάδιῃη, αἱ 

ρΡαΓ͵οί. 

11) (οάοχ ὀρεκτεῖν, 564 νἱάθ Ατὶδι. ΝᾺΡ. (568. Ααϊ φυοσχὰθ 
Ηοβγομίμμη. 

12) Ποβγοθία5. ῬΙατα βογγαν ϑοΠ0]. Αρο0]]. Ἀποα, ἵν, 978 
41 ἴῃ ἥπο δὐάϊ!: Οὕτως ἦν ἐν τῇ κωμικῇ λέξει τῇ συμμίκτῳ, 
ἐθ 400 ἰοθο υἱάς Ναυοκίαμη Ατιβίορῃ. Βγζαπὶ, ρ. 222 οἱ Ὠίάγιηι. 
Μ, ϑοβηηαι, ρ. 70. ι 
1) Οἵ, Ἠοβγομίαπη οἱ Τιμηάθαπι. 
1) ἨοβγΟΒΙυ8. 



2θ 

ὀρεωκόμος " ὁ ἐπιμελητὴς τῶν ἡμιόνων " ὀρεὺς γὰρ ὃ ἡμίονος 1). 

ὀρέξςης᾽ ἐν ὄρεσι διωιτώμενος.. 

ὀρεῖς " ἡϊειόνομος καὶ ἐρεαιρυῤοους: τοὺς ἐπιμελουμένους τῶν ἡμιόνων. 

ὀρδάνιον " ἐν ᾧ ἦν ὕδωρ ἵν᾽ οἱ περιρροινόμενοι καθαροὶ ἀπέρχωντωι 3). 

᾿Ορθάνης᾽ Πριωπώδης θεός " ἐντέτωκται Ἕ ρμῇ καὶ Νύμφαις ὃ). 

ὀρθοκέρως " ὀρθόθριξ " Σοφοκλῆς 3}. 

ὀρθόκωμος Ἡρακλῆς " ἵδρυται. ̓ Αθήνησιν. 

ὀρθοῖ " σῴζει. 

ὀρθῆς δὲ τῆς πόλεως οὔσης ἐπὶ τούτοις" ἀντὶ τοῦ κεκινημένης καὶ 

πεφοβημένης " Ὑπερείδης φησίν ὀρθῆς δ᾽ ἡμῖν τῆς πατρίδος 

οὔσης" Αἰσχίνης δὲ ἀντὶ τοῦ ἀπαθοῦς καὶ ἀκεραίου ὅ). 

ὀρθὴν δ᾽ ἐντυγχάνει" ἀντὶ τοῦ εὐθύς" Ὕπερείδης. 

ὄρθιον νόμον καὶ τροχῶϊον" τοὺς δύο ὥνν, ἀπὸ τῶν ῥυθμῶν ὦνό- 

μὠῶώσεν Τέρπανδρος" ἀνωτεταιμένοι δ᾽ ἦσαν 5). 

ὀρθοπλὴξ ἵππος - ὀρθὸς ἐπαιρόμενος καὶ πλήσσων " ᾿Αριςοφάνης 

᾿Αναγύρῳ ᾿ς δ᾽ ὀρθοπλήξ" πέφυκε γὰρ δυσγάργαλις 7). 

ὀρθόπτερον: Σοφοκλῆς Αἰθίοψιν ὀρθοὺς ἔχοντα κολωνούς" τὰ ψὰρ 

“εἰς ὕψος ἀνέχοντα πτερὰ ἔλεγον" καὶ τὰ περίξῳς 8). 
ὀρθρογόη " χελιδών 5). 

ὀρθόφρων- ἀνατεταμένος καὶ μετέωρος ταῖς Φρεσίν" οὕτως Σοῷο- 

κλῆς 19). 

1) Οὗ Ἰηΐτὰ 9]. ὁρεῖς. 6 οὐ ποστάρῃϊα Ηδι. Δ. 2169 Β. 
2) Βροιία8 βουιθθίαγ ὠρδώνιον, οἵ. [β6χ. τοὶ, Βοκῖ, ᾿' 4λ1͵. 50, 

Ῥο]αο. ὙΠΠ. 66, "υβὶ. Ρ. 707. 58: ΠΘϑγοι. 
3). 810 Ροιβοηῦϑ, 864 γἱχ τϑοῖθ. Οὐάθχ ἐντέτεκτωι ἑρμοῦ καὶ 

νύμφης. Ουϊὰ Ἰαϊοαὶ ἀρρατοὶ ὃχ Πθβυο. ; ἰρβ8ὰ σϑῦρθα γϑβιϊ αὶ πῸΠ 
Ῥοσδαπῖ, ΝοοαΡΆ]απη 6 οοΙηοθ ἴα ἀθϑαμπηϊαμπη δὶ. 
τ ΟΓ. Ἠδεγοῖ. οἱ Ῥο]]. Π]. 1. 
5) ΑΘβο π]8 Ἰοσαπη ποηάπμ ἸηγνθηΪ. 
6) Οἱ. Ηϑβγοῖι. οἱ Ῥο]}. 1Ν. 6ὅ. Θιἴμπθβ ἱπάϊάθπι. ὕοάθχ ἄνα- 

τετρωμι μένοι " διηθπάαίϊα Ἰθοῖο ἀρὰὰ ϑυϊα. 
7) Ἰπιδιαι 8. Ρ. 629, δά Ἰαχάαὶ 6 τῃϑίουϊοο ἰθχίοο, 
) ΟἹ. Ηδοθγομίαπι 4] ὥμους ρτὸ κολωνούς. Οοηΐ, Ῥμοίίαμη ν. 

ἐσφηκωμένον. 
9) Οὐάοχ ὀρθογόη. ἴΙάδπη) υἱἰΐαπι. ἱθ Ἠθβγομίο, [{8αγρανὶ 

Πο51ο4. Θρον. ὕ06. 
10) Ἡρογοῖ. οι. ϑορΟΟ1} 18. ΠοιηΘη, 
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ὀρθοφάδιοι" οἱ ςατοὶ χιτῶνες" οἱ γὰρ συρόμενοι συρτοί 1). 

,ὄρθριον- ἀντὶ τοῦ ὄρθρου. 

ὀρθριώζειν - μαντεύεσθαι 3)." 

ὀρθριοφοίτης᾽ ὃ παραγενόμενος ὄρθρου. 

ὀρθῶς" κατ᾽ ὀρθὴν γνώμην" καὶ ἐςὶν ἀμείνων ε λέξις τοῦ καλῶς 

ἐπὶ τῶν τοιούτων ἐννοιῶν ὃ). 
ὀριγνώμεθα." ὀρεγόμεθα. 

ὁρκάνη " περίφραγμά τι ἀκανθῶδες 3). 

δρκάνη" ὃ περιέχων τοῖχος οἴκησιν ἢ χωρίον: λέγεται δὲ ἀπὸ τοῦ 

ἕρκος, ὅ ἐςι περιβόλου φράγμα δ). 

ὁρκάνας - εἱρκτάς 5). 

ὁρκαπάτην" «λευαςὴν δι᾽ ὅρκων. 

ὁρκάνην " τὴν σαργάνην λέγουσιν Ἴ). 

ὁρκίζειν καὶ ὁρκοῦν" ἑκατέρως. 

ὁρκίλλεσθαι" τὸ διωκενῆς ὀμνύναι 8). 

δρκύπτεσθωι ὑπερκύπτειν ἐπ᾽ ὀνύχων ἱςάμενον 5). 

ὁρκωμοσία." τὰ θύματα καὶ ἱερεῖα 19). 

ὁρκωμοτεῖν " τὸ διμνύναι" ᾿Αριξςόφανης Βαβυλωνίοις. 

δρκωτὰς οὐχὶ δρκιςὰς οὐδὲ ὁρκωμότας λέγουσιν 11). 

δρᾶν" οὐ τὸ ἐξιέναι που, ἀλλὰ τὸ ὁρμῇ πρός τι χρῆσθαι 2). 

δρμωθός " σύνδεσμος. ςοῖχος 15). ς 

δρμενα" τὰ τῆς κράμβης ἸΠοσείδιππος Συντρόζφοις - ἔνδοδι προνο- 

1) ΟΡ βθγναῖίο ε Ῥαυβᾶπία ἀδθβαμηΐα υἱάθίαγ, οἵ, δὶ. Ρ. 1166. 
ὅ1. (ἷ, ροῖτο δβεγοι. Ρ0]]. Υ1]. 84. Ρῇγγπ. Εο]. ρ. 102. 

2) Πδβγοῖ.. ὀρδιώζειν, 584 οαπὶ ΑΙθογίο τη] δριάζειν, οἵ, Ῥῃοί. 
γ, δριαί οἱ [μοχ. τοὶ. Βεοκκ. ρ. 265. 1ὅ. 

5) Οἵ. βυρτὰ νυ. καλῶς. 
4) (οηγθηϊ! [μοχ. τῃθὶ, Βοκκ, ρ. 28ὅ. 11. Οἵ, Βυβὶ, ρ. 955. 41. 
5) Οἱ. ΠατΓρ. οἱ Πδβυοι. 
6) Ῥογίαββο οχ Εν. Βαοοῖ. 611. Οἵ, ἨδογοΝ. 
7 Οἵ. Ηδβγοβίαπι. 
8) ΑΙΡογία9. τᾶν! ὁρκίδδεσθωι. ὅ6α νἱάθ Τῆ6β. Υ. 2199 Β οἱ 

ΝΜ, ϑομιηιάϊ, δα Ποβγοὶ. Ἷ 
9) Οἵ, Ηδϑγοι. ὁρκύπτειν οἱ δυϊά. γ. ὥρκυπτεν εἰ ὥρκυπτον. 

10) (ἢ. ΡΟ]]. 1. ὅ8 εἱ Ρῇγγη. Βεκκ. ρ. ὅδ. Πδογοῇ. 
11) (οάοχ ὅρκωντας. 
12) Οοαοχ ἐξεῖναι. 
13) Ἐογίαββα 6 ΡΙαὶ, ἴοη, ὕ59 ΕΚ. (οάοχ ςῖχος, 
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ἫΝ -" -Ὁ Ε)  τ' 

(μεύειν δρμενα " πωρὰ τοῖς παλαιοῖς οὐχ εὕρομεν" Νικοςράτῳ " 

ῥήτορες ᾿Ἐξωρμενικότες δυσχερεῖς πολιναίρετοι 1). 

ὁρμιᾶν " ̓Αντιφάνης ᾿Αλιευομένῃ. . 

δρμενον" τὸ ἄγριόν τι λάχανον κυρίως οὕτως καλούψενον" κατα- 

χρηςικῶς δὲ καὶς πᾶν τὸ ἐκκεκαυληκὸς παντὸς λαχάνου καὶ 

ἄνθους 3). 

ὁρμίσκος καὶ ὅρμος" περιτρωχήλιος κόσμος, ἐνώτιω, χωλαςήριω 5). 
δριμωμένους " προθυμουμένους" λέγεται δὲ καὶ ὃ ψενεωλογούμενος 4). 

ὀρνιθευομμένου" μιωντευομένου δι᾽ ὄρνιθος. 
5 , , "ἃ. Σ5 τ Ν 2 Φοὶ 5 
ὀρνίθεια δίκτυα " ἐν οἷς τὰ ὄρνεα ὡλίσκεται δ). 

ὀρνιθευτήν " ἰξευτήν δ). 

ὀρνιθοκόοι " ὀρνιθοσκόποι 7). 
35) - ΕἸ ΓΝ 2 δὲ 5 ξι Ν ς 5 Ἂ ΝΥ 

ὄρνις" ᾿Αττικοί' Ἴωνες δὲ ὄρνιξ- καὶ αἱ πλάψιωι ἀκολούθως" καὶ 

Δωριεῖς ὄρνιξ" παρ᾽ ᾿Αλκμᾶνι δὲ ἅπαξ ὄρνις: ᾿Αδεὲς ἦτορ ἔχων 

ἀλιπόρῴυρος εἴαρος ὄρνις ὃ). 
5, ᾿] , τ , 9 

ὄροβοι" ὀσπρίου τι εἶδος γνωρίμου ὃ). 

ὀρογυίας λέγουσιν οὐχὶ ὀργυίας. ᾿Αριςοῷφάνης 19). 

ὀρόγκους" τοὺς τῶν ὀρῶν ὄγκους 11). ; 
“ Ψ ν Ν ἵπά - ͵ ε Ν ῇ Ψ , ᾿ 12 

ὅρος" καὶ τὰ ὅριῶ τῆς χώρας καὶ τὰ τέλη ὅροι ὀνομάζονται 12). 

ὅρος" ἐπιγραφόμενος τοῖς ὑποκειμένοις χωρίοις καὶ ταῖς οἰκίωις 18). 

1) Βροῖθ Μοϑιποκῖὰβ Βτασιηϊ. οι. ΠΠ. 290 φαθπὶ νἱάθ, τϑρο- 
ηἶν Νικόςρατος. Ἀδροίθ οουγαρίθ πη Οχ ΟἸἾ580 [θὰ] 6. ΠΟΙΏΪΠ6. 
Οἵ. Ῥηγγπ, 60]. Ρ. 111. Βεκκ. ρ. 58. 18. 

2) Οἵ. ϑαρτὰ. Ααὰς Πδβγοβίθμι. 
3) Οἵ. Ποργεϊιαμπη οἱ Μοοι. ρῥ. 289. 
Ἅ) Οἵ, Ατῖϑι. ΡΙαϊ. 207, 
5ὺ) Ῥ]αὶ, οσρ. ΥἹ1, οχν, Οἵ, αν. 
5) Οἵ, Πατροοτ. , 
7) Οὐοάοχ ὀρνιθοκλόνοι, οἵ. Τη65. ἡ. 2222 Α. 
8) ΑἸοπιδηΐδ ἰοοθτη ἰασπάαὶ ἀαοααθ Αἰμθη. ΙΧ. ὅ74 Ὦ, θὰ 

ΡΙοπία8. Θχβϑίαὶ ἃρυά Αηϊὶρ. Οαγγοὶ. Ἠΐδι., Νὶν. ὁ. 27 ᾧδὲ νηλεές 
Ρῖο ἀδεές. βουρκίαβ 5010} γηλεγές. Ἀρρατοὶ Αἰμθπᾶθαπη οἱ 
Ῥῃοίίαμη 50 ᾿πα!άθη ἤάθΟΓΘ, πϑηρ 6 Ῥδιηρ !]ο, 

9) Βα Ποῦ [μοχ. τηοὶ. Βδκκ. ρ. 286. 24. 
10) Ηϊηο Ῥογβοηὰβ θιπθπάδὶ Αὐἱϑι. ἀν, 1150, νἱὰ. ΑἹρ, [παΐο. 
11). Οἱ, Ἠοδγοθίαπι ἰθῖ4. Μ, Βομπμα!. 
12) ῬΙυτα ἴῃ [μαχ. γτῃδὶ. κι. ρ. 28ὅ. 12. (ἱ. Πατρ. 
13) (οηΐθησο οὐμὴ 5]. 810. οἵ, μοχ, στῆθι, Βοκκ, 1], 
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δρός' τὸ λεγόμενον ὑφ᾽ ἡμῶν ῥύπον" ἐςὶ δὲ ὑποςάθμη γάλακτος 1). 
ὁροσάγγαι" σωματοφύλακες βασιλέως 3). ι 

δρονύχιον " ὅρος νυκτερινὸς τουτέςι φυλακή. 

ὀρρωδεῖν" ἀντὶ τοῦ φοβεῖσθαι" καὶ ὀρρωδία " τὸ δέος 5). 

ὀροτύπος - ὑλοτόμος ἢ). 
ὀροτύπου:" τοὺς γίγαντας ὅτι ταῖς τῶν ὀρῶν κορυφαῖς ἔβαλλον δ). 

ὄροφος καὶ ὀροφή " ςέγη 5). 
ὀροφοιτῶντα " εἰς ὄρη περιερχόμενω ). 

ὄρρος" τράώμις καὶ ὀρροπύγιον" οὕτως καὶ οἱ Ἴωνες" ὀρθοπύγιον δὲ 

παρ᾽ οὐδενὶ τῶν Ἑλλήνων 5). 

ὄρρος " ὃ ταῦρος 5). 

ὀρσολασεῖν" λοιδορεῖν, πολεμεῖν. 

ὀρσολοπεῖται" διαπολεμεῖται 19). 

ὀρτάλιχοι" οἱ μηδέπω πετόμενοι νεοττοί 1"). 

ὄρτυγας " συςέλλοντες οἱ ᾿Αττικοὶ λέγουσι τὸ υ" καὶ τὸν ὀρτυγο- 

κόπον βραχέως" δηλοῖ ᾿Αριξοφάνης Δαιτωλεῦσιν 13). 

ὀρτυγοκόπος" παιδιά τις ἐν ἣ ὄρτυγας ἱςᾷσιν ἐν γύρῳ οὺς τύπ- 

τουσιν εἷς τὴν κεφαλήν" καὶ ὃ μὲν ἐν τῷ γύρῳ καταβαλὼν 

τὸν ὄρτυγα λαμβάνει ἑξῆς οὃς ἂν δύνηται" ὃ δὲ ἀποτυχὼν 

παρέχει θατέρῳ τοὺς ὄδρτυγᾶς τύπτειν . καὶ τοῦτο ἀνὰ μέρος 

ποιοῦσιν" λέγει οὖν ἐν ᾿Αλκιβιάδῃ" οὐκ, ἀλλὰ πρὸς Μειδίων 

ἢ Οἷ. Μυβὶ. Ρ. 906. ὅ9 εἰ 1625. 64. Ηδϑόγοὶ. 
2) ΟΥ. Πεβγοβίαπι οἱ ρ]θηϊαβ ἴῃ [μοχ, τμϑὶ. ρ. Ῥῇοῖ. ρ. 585. 

Ἠοβρίοἰϊαγ. Θορἢο0}15 Ἰοοαβ᾽ αἱ νἱάθίασ, πᾶπὶ Ἠοτοαοίαβ. Δ]116Γ 
Ἐϑυγραί. 

3) ΡΊυτα ἴῃ [ὅχ. τῆοῖ. Βοκκ. ρ. 584. 50. 
Ὦ Οὗ, Ηϑι. Υ. 2256 Β. ᾿Οροτόμος Ῥογβοηιβ. 
5) Αα ἤδβγο!. ἰοουπι οἵ, Μ. ϑομιηίάι. 
6) Οἵ, Ἠεβγομίυμη. 
7 Ηδβγοῖ. περιερχόμενον, οἵ. Μ. ϑομχηαί. 
ὅ ΟἿ, Μοογ. ἰρῖᾳ. Ρίθιβ. οἱ ΝΜ. ϑομιιάι. Πιάγι. ρ. 77. 349, 

Ἠδογοῖ. ΥὙἱάο Ῥτοϊερο. ρΡ. 38. 
 ΟΥ, Απιηπιοηίαμη. ασοαπι οοηνοηῖΣ Πθγθπηΐ5 ῬΏ]Ο ἀρυά 

Τὐαβίατ ἢ. ρ. 906. ὅο0. 
10) δβυοῃ. Εχ Αββοῖ, Ῥεῖβ. 10. Οοάθχ ὀρσοπλῆται. 

.. 11) Ἠδβγ μία. 
15) ἀοάοχ ὀρτυγοκόμον. ΟἸ]ΐπη 46 Πᾶς τ αυδθβίϊαπι [ι͵856. Υἱ46- 

Π18 6χ Αἰΐοη. ΙΧ. 595 Β, φαΐ ᾿αυάαϊ Πειχηοίγϊαπι [χίοπα, χαὶ 
ΘΟΠ Γᾶ (οἰ ΓΙ Πα ἰποίατι, 
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δεῖ σε ἀποβλέποντα τὸν ὀρτυγοκόπον καὶ τοιούτους ἄλλους " 
Ε] Ψ οΥ̓ 

ἐμφαίνων ὅτι οὐ πρὸς τοὺς τυχόντας ὃ ἀγών ἔςι, πρὸς δὲ τοὺς 

ὠρίςους" διόπερ οὐ ῥᾳθυμητέον 1). 

ὀρτυγομήτρα" ὄρτυξ μέγας 3). 
ΕῚ - 2 [ ᾿! ") 9 3, κῃ ἮΣ ἘΡΟῚ , 

ὀρτυγοκοπεῖν" ἐν γύρῳ τιθέντες ὄρτυγω εἰώθασιν ἐπ᾽ αὐτὸν βαδί- 

ζειν" ἔπειτ᾽ ἐὰν μὲν πληγεὶς ὃ ὄρτυξ ἔλθοι πτερυσσόμενος, 
Ὶ Ων “ ͵ὕ Ἁ - Ἁ 9 ͵ ἂν 

περὶ τὸν πατάξαντα γίνεται τὸ βραβεῖον καὶ ἀποφέρει τὸν 

ὄρτυγα" ἐὰν δὲ μείνῃ περὶ τὸν ἄντικρυς, καὶ ἀποφέρει τοῦτόν 

τε αὐτὸν καὶ ἕτερον παρὰ τοῦ λειφθέντος 3). 
. , Θ, Ἂ, ϑιοςῃ - 5 -Ὁ- Ω Ἀ 5 Ὁ 

ὀρφανιςαί" ἀρχὴ ἐπὶ τῶν ὀρφανικῶν ἵνα μηδὲν ἀδικῶνται. 
. , Χ " Ἄ ’ 2 ! “Ἄ ς Ἷ, - [ ὀρχώτοις καὶ ὄρχοις" ςίχοις ἀμπέλων ἣ ἑτέρων φυτῶν ἢ). 

ὀρχίλος" βασιλικὸς σωλπιγκτής ὄρνεον δμοίως σάλπιγγι Φθενγό- 
μενον δ). 

ὀρχιπεδεῖν " τὸ περὶ τὰ παιδία κακοσχολεῖσθαι δ). 

ὀρχήφρω᾽ πρῶτον ἐκλήθη ἐν τῇ ἀγορᾷ" εἶτα καὶ τοῦ θεάτρου τὸ 

κώτω ἡμίκυκλον οὗ καὶ οἱ χοροὶ ἧδον καὶ ὠρχοῦντο" εἰς τὴν 
9. , Ξ 3, Ὗ Ἀ θέ 2 ΄ᾳ᾿ Ὁ 9 - Ν ε ιν 

ὀρχήςρῶν" --- ἔτι γῶρ τὴν θεῶν ῳκεῖτ᾽ ἐκεῖ, Φησὶν ὃ κωμικὸς "). 

ὄρους". τὰς κατὰ ςίχον φυτείας ὃ). 

ὀρχήςρω" τὸ νῦν τοῦ θέωτρου λεγόμενον σίγμα" ἐκεῖ γὰρ ὠρχοῦντο 

οἱ χοροί 5). 

1) ὙΙά65 ρ]οββᾶπη ΡΒ] ἰοηπϊοᾶμη 6856. Βιαβριοἰϊασ ΑἸοῖΡ. 1. 120 Α 
ὉἈΌῚ πη] τοοῖα ὀρτυγοτρόφον, φυοά ἴῃ ὀρτυγοκόπον τη] 1ΠῈ 
δδοὶ ποῦ ἰαπίαμῃ ἤάθ οί 564. οἴδιη Αἀἰπμθη. ΧΙ. ὅ06 ἢ οἱ 
5080]. Ατὶβί. ἀν. 1297. Ριὸ ἐμφαίνων Οοάθοχ ἐν Φαίδωνι, φαοά 
ῬΓΪΠ 5. ΘΟΥΓΟΧΙ [ϑορᾶγάυ5 δ ϑαϊάαιῃ. (ἢ, δοροίυμη. Μποιπος. 
ΙΧ. 450. 

2) Ηδβγοῖ. δοοαθα! πὶ δϑὶ ἀρὰ Οταϊ απ οἱ ΑὙβιοραπθπι. 
δ) Οοαθχ ὀρτυγοσκοπεῖν,. Μαποηὶΐ σαδραδπι οογσοπάα 5866 

ΤΠΘ0ἸΟΙπὰ ΠΟῚ 588 115 σουία οϑί, 1416 βαριὰ οἱ Ρο!]αο. ΙΧ. 107. 
1) Οοηγθηῖ 560Π0]. Ατὶϑὶ. Αοῆᾶτη. 995. 
5) Εχ Ατίβί. νυ. ὅ68, οἵ. Πδβυγοῖ. 
6) Εἰγιηο!οσία να]8 ἱπορία. Ῥγαθίθγθα σοῦὰ ἰουπηὰ οϑὶ ὀρχι- 

πεδίζειν, 564 ἂρ ΛΑτὶδι. Αν. 142 ο]πὶ ἰοσθθαίῦ ὠρχιπέδησας 
ῬΓῸ ὠρχιπέδισας. Οἱ. ΟοΡει. Μπο. Υ. 202. 

7) (οὐοχ ωἴκειτ᾽, γἱ46 Ὠορθγάθαμη οἱ Μοϊποκίαπι Βασι. (οπ|. 
ΙΝ. θὕϑ. 

8) (οηνθηῖ [μ6χ. τῆι. Βοίες, ρ. 287. 160. 
9) Οοπγθηῖ! [μοχ. τίοί, θοκκ, ρ. 2860. 10. 
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ὅσα μὴ ἀπῆν τὸ γε ἀτρεμεῖν" ὅσον καὶ ἐφ᾽ ὅσον χρόνον οὐκ ἀπῆν 
᾿ αὐτοῦ τὸ ἀτρεμεῖν 1). 

ὅσα μὲν τὸ δοκεῖν κακωθεῖσαι, τὸ δ᾽ ἀληθὲς κακῶν ἀπαλλαγεῖσαι" 

ἀντὶ τοῦ τὸ μὲν δοκεῖν κακωθεῖσαι καὶ ἑξῆς. 

ὁσημέραι" διωπαντός, πάντοτε, καθ᾿ ἡμέραν 3). 

ὅσια" ταῖς θυσίαις ἐπιλέγεσθαι ἀπηρτισμέναις " οἷον ἐφεῖται καὶ 
[γ , 5 ! "δ - -ἰ ! Ξ . 

ὅσιόν ἐς! γεύεσθαι ἤδη τῶν ἀποτεθυμένων ὃ). 
“ ,ὔ Ν ! Χ εἶ Ω ! 3 ΑΔιΨνΝ ΣΙ ! 
ὅσιον χωρίον " τὸ βέβηλον καὶ μὴ ἱερόν, εἰς ὃ ἔξεςιν εἰσιέναι " 

᾿Αριςοφάνης Λυσιςράτῃ" ὦ πότνι᾽ Εἰλείθυι᾽, ἐπίσχες τοῦ τόκου, 

ἕως ἂν εἰς ὅσιον ἀπέλθω χωρίον" καὶ ὅσια χρήμωτα τὰ μὴ ἱερά. 
͵ Ἀ ." Ἀ ͵ὔ [χ Δ 

λέγεται δὲ καὶ τὸ δίκαιον ὅσιον Ἀ). 

ὁσίους θαλάμους " τοὺς μὴ θείους ἀλλ᾽ ἀνθρωπίνους ὅ). 
ε - ΓΝ, ͵ Ἂν εἷς πε ! ε δὲ ὁ Ν ς ᾽ 
ὁσιωθῆναι ἡμέρως λέγουσιν ἐπὶ θανάτῳ τινὸς" οἷον μὴ ἱερῶς ἄλλ 

ὁσίας νομισθῆναι δ). 
ὀσμή" ἡ δὲ ὀδμή ᾿ἸἸακὸν ἴ). 

ὀσμύλια " ἰχθύδια εὐτελῆ" ᾿Οσμύλιω καὶ μαινίδια καὶ σηπίδια" 

φησὶν ᾿Αριςοφάνης ὃ). 
ὅσον βιώσιμον" ὅσον ζῆσαι. 
σ΄ ᾽ τ , ᾿ - “5 ᾿ - ! 9 

ὅσον οὐκ ἀποτετέλεςο" ἀντὶ τοῦ σχεδόν 5). 
[χ2 "“ ὸ ἢ » 9 , “Ὄ " Ἂ, -Ὁ "ὃ 10 

ὅσον οὔπω" ταχύ. μετ᾽ ὀλίγον ἢ ἀντὶ τοῦ ἤδη 19). 

ὄσσος" ὀφθαλμός" ἐν τῇ τραγῳδίᾳ ὠρσενικῶς, παρ᾿ Ὃμηήρῳ οὐδε- 

τέρως 11). 

1) Βοβυμηΐαμι ἐχ Ασιϑιιάθ ΠΠΠ. Ρ. 404 ποίδηϊθ ΑΡγθβϑοῃϊο. [1πη46 
Ὠαθο σίοβδᾶ ἴῃ ὕΠοίϊαπ) τηδηάυθυῖὶ ἤθη Θχραΐο. (ἢ, Ῥτγο]θροιη. ρ. 62. 

5) Οοπτθηϊαπὶ ὅ680]. Ρ]αὶ, (πάγη. 176 Β, οἱ Ποργοι.. 
5) Μαϊῖπ β5ᾶπε ἐπιλέγετωι. 
4) Οοπνθηῖϊς ὅομο]. Ρ]αὶ. θρ. !. ϑάά Α, Αρυδ Αὐ]βίορῃ. 

1,γϑιδῖτ. 148 ργὸ ἀπέλθω Ἰοσίίον μόλω᾽ γώ. Οοαοχ Εἰλείθυα. 
5) Ηδβγοῖ. ἴῷ ἱγασοθαϊα ροιἠτὰπη ογθ Ιου. 
6) ΕἸσθθὰ ρει νἱάθίυν 6 Χϑη. Ηἢδ]]. ΠῚ, 8. 1, οἵ. Ηϑι. Υ. 

2286 Ο. ΑΔ] υοαθο Οορεὶ. πεηι. Υ. 988. 
7) ΟΥ. Απιίαιϊ!. Βοκκ. ρῥ. 110. 28. ᾿απάθμμ οὈβογγαϊομθηι Ὑἱάθ 

ἂρυὰά Ῥῇγγη, Βοκκ. ρ. ὕ6. Τορθοκ. ρΡ. 89. 
8) Οἵ, Ηόβυο. Βγασιηηθπίαπι ροιἰαπη οχ Ατὶβίορι. θδπαι ρα, 

Υἱάθ ΡΟ]]. 11. 76 601]. οαπὶ Αἰπθπη. Υ11. 824 Β, 
35) Τπυς. ΕΥ̓͂.“ 69. 
10) ΤΏυο. Υἱ. 84, ΟἿ, (ορει. Μπωμ. ΥΠ|. 800. 
11) ἡ Ἰοχίοο τῃϑίουιοο ἰάθη θχοοῦρϑὶὶ Εἰαβί, ρ. 865. 87. 
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ὀςακός" οἱ δὲ ἀξφακός" κωράώβου εἶδος" καὶ τὴν πόλιν τὴν "Αςξᾶκον 

"Οςξακον Ἴωνες" Καάρ᾽ ὦ χάρων" Οςάκος. ἐκτίσθη ὑπὸ Χαλκη- 

δονίων '). 

ὀςαφίδα" οὐχ ὅπως Κρατῖνος Νόμοις" --- ὃ δὲ Ζεὺς ὀςαφίσιν ὕσει 

τάχα" ἀὠλλὰ καὶ Πλάτων η΄ Νόμοις - τῆς δ᾽ εἰς ἀπόθεσιν 

ὁς «φίδος 3). 

ὄςινον" οὐκ ὀςἐϊνον " ̓Αριςοφάνης ᾿Αχωρνεῦσι ὃ). 

ὀςοῦν" δισυλλώβως οὐκ ὀςξέον λέγουσιν οἱ ᾿Αττικοί ἢ). 

ὁςολογεῖν" ὀςῷ συλλέγειν 5). 

ὀςολόγος" παρ᾽ Ἐπιλύκῳ" καὶ δρᾶμα Αἰσχύλου ᾿Οςολόγοι. 

ὀςρώκων" τῶν τοῦ φοῦ" Αἰσχύλος ὃ). 

ὀςρωκίνδω" παιδιὰ ἡ ἐπ᾽ ὀςράκων ἢ). 

ὀςρώκου περιςροφή" παροιμία ἐπὶ τῶν ταχέως τι ποιούντων λεγομένη ὃ). 

ὀςρωκισμός" οἱ κακονούςωτοι τῷ δήμῳ ἐξωςρακίζοντο καὶ κατεδικά- 

ζοντο, ὀςρώκοις ἐγγραφόντων τὸ ὄνομα τοῦ Φευξομένου 5). 

ὀςρωκισμὸς καὶ ἐξοςρακισμός" Φυγῆς ἐςιν εἶδος ὀνομασθὲν ἐκ τοῦ 

εἰς ὄςρακον ἐγγράφειν ἕκαςον τῶν ᾿Αθηναίων, εἴ τις αὐτοῖς ἐνο- 

μὠἰζετο πρέπειν μεθίς σθαι τῆς πόλεως 10). 

ὄςρειω" σὺν τῷ τ μᾶλλον 1"). 

1) Βτθυῖυὰβ ἤδδθγοῃ. θορυᾶθαβ οουτὶοὶὶ καὶ ὁ Χάρων Ῥ1Ὸ Καρ᾽ 
ὦ χάρων. Οἱ. Αἰποπ. ΠῚ. 106 Β. 

2) Ηϊπο οοντσοπάμβ υἱάθιαγ ΡῬ]αϊ. Γοσο.  ΥἼΠ. 84 Β. Οἱ 
Αἰμθη. ΠΠ|. 100 Β. Νιά6 φυαοψαθ [μ6χ. τῆιδῖ. Βοκκ, ρ. 485. 28 
ὉΌῚ ἀοοθηῦ ἃραᾷ ΑἰΠοο5 υἰγαηαθ ἰογπιᾶπιὶ ἴῃ 8 [1886. 
ΑΙΠον 1μ6χ. τηδὶ. Β6κκ. ρ. 458. 27. 

ὃ) Εχ Αὐϑι. Αομάτη. 868. Οοπνυθηϊαηὶ ΡοῸ]]. Π. 282. Απιϊαῖι, 
Βεκῖ. ρ. 110. 27. Ρίνγῃ. Βθκκ. ρ. ὅ4. 80. Πῖπο Ρ]αϊοηὶβ ΤῚ- 
τηᾶθαπι ΟΟΥΓΙσῚὶ ΠΟ θοκία5, νἱὰ, Ηϑι. Υ. 2800 Β. 

4) Οἱ. Νοον. ρ. 284. Τῇοαι. ΜΝ. ρ. 6ῦ9. 
5) Οἵ. Τμοχ. τῆιθὶ. Βεκκ. ρ. 286. 29. 
6) ρβῦμι ΑΘβοθν} νϑυϑαμη υἱάθ ἀρὰ ἨΘογο μη. 
Τὴ Ἐογίαθβο οχ Αὐἱδῖ. ᾳ. 851. Οἱ. Πδβγοῖ. φαὶ ἱπἰθΡργθίαϊ αν 

παιδιὰ ἦν ἐπὶ τῷ ὀςράκῳ. Ῥο]]. ΙΧ. 110. 
8) (Ἰοββδα Ῥ]αϊοπίοα, οἵ. 500]. ΡΙαι. ἤθρ. Υ11. ὅ21 Ο. Ρίυνὰ 

οομροβϑιὶ ΘΟ ποι θυνη8. ἃ Πίοροπ. 595, 
9) ΠοΒγ ΟΠ 8. 
10) ῬΙατα ἴῃ [μ6χ. τἰιϑὶ, Βκκ. ρ. 28. 20 564. ἀοοία ἱπιρυϊπηῖ8 

δϑὶ δἀηοίαιο ἴῃ [,οχ. τοὶ... Ὁ. μοὶ, ρ. 070. 12, 
.) Οἵν( Νοεοιν. ρ. 288. Οοβροὶ. Μηριι, ΧΙ, 241. 
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ὄςριμα " περίβολοι κτηνῶν καὶ οἷον ἐπαύλεις" ᾿Αντίμαχος Θηβαΐδι" ---- 

βοῦς ὀςρίμου ἐξήλασσεν 1). 
ὀσφραίνεσθαι λέγουσιν ὡς ἡμεῖς. 

ὄσχη" τὸ σὺν τοῖς βότρυσι κλῆμα. 

ὀσχοφορεῖν " ἑορτή τις ὀσχοφόρια καλουμένη " ὄσχος γὰρ καλεῖται 

κληματίς, ἐκκειμένους ἔχουσα τοὺς βότρυας, ἣν εὐγενὴς παῖς 

ἔφερεν εἰς τὸ ἱερὸν Σκιρώδος " ὃ τρόπος δι᾽ ὃν τοῦτο ἐγίνετο, 

διάφορος τοῖς παλαιοῖς ἀπεδόθη 3). 

ὅτ᾽ ἂν οὖν" πάνυ μὲν οὖν 3). 
ὄτλος" ὃ πόνος καὶ ὃ μόχθος " καὶ ὀτλεῖν τὸ μοχθεῖν ἢ). 

ὄτοβος" θόρυβος. 

ὁ τὸν πατέρα εὑρὼν χαλκοῦ χρείᾳ 5). 

ὃ τὸν κυσὸν τρωθεὶς ἤδη Αἰσώπου μάλιςα τοῦ κράνους χρείω δ). 

ὅτου χάριν" τίνος ἕνεκεν Τὴ). 
πων: τὸν κριθοφάγον" ᾿Αρχίλοχος κατὰ πλεονασμὸν τοῦ 

ο᾽ τρύγη γὰρ ὃ Δημητριακὸς καρπός 8). 

ὄττα " Φήμη " μαντεία διὰ κλῃδόνος " καὶ ὀττεύεσθαι τὸ μαᾶν- 

τεύεσθαι 5). 
ὃ τυχών" ὁ παρατυχών" λέγουσι δ᾽ ὅταν τὴν προσπάθειαν καὶ τὸ 

Φιλόςφοργον δηλώσῃ, οὐχ ὃ τυχών 15)" 

ὅτῳ γὰρ φίλον" ᾧτινι ἀρέσκει. 

1 Οἱ. ΠΘβγοΠίαπι. 
2) (οάεχ ἡ οὖν εὐγενής, 4υοά οοττοχὶ. Οἵ, [μχ. τῆι. Βεκκ. 

Ρ. 285. 29 εἰ Πδγροογ. ϑουθΙἰ, οἰΐδηη ΡῸῚ ὡ, οἵ, Ηθβγοιι. οἱ 

16χ. τιοὶ. Βεκῖς. ρ. 818, 27. Οοάοχ ὠσχοφορεῖν εἰ ᾧσχοφόρια. 
3) Νοη οχρβαῖο. 
4) Οἵ. Πεβγομίαμπι. 
5) ΝΠ] οχροάϊο. 
6) Ποργδθὺβ8 οουτσὶὶ Ἤιδεις ὅπου μ. τοοῖθ αἱ ορίποι, 868 

ῬΓδοβίαὶ [ογίαβθθ ἤδησθ᾽. Ὑθιβὰ8 βαηὶ ΠΟ] πη οἱ αἱ γ1065.; 4110] 
εἰ ἴα! !οΥ πο οχϑίδηΐ. 

7ὴ ρβγοι. Βογηπατγά, δὰ ϑυϊ4, ἰασάαὶ Αὐὶδὶ, Ρίαϊ. 260. 281. 
8) Οἵ, Ηδδγομίαμμ. Αὐτό] οἱ νουϑοα! απ υἱ86 ἃρυ4 βίαι. 

Ρ. 1597. 28, Οἵ. Βεγσκίαμη. ΑὐΟ 1}. ἔγασιηιϊ, 951. 6΄. Ἠοβγομίθμι 
γ. ἀτρυγηφάγου. 

9) Οοπνθηϊ 5080]. Ρ]αί. Τμορσ. ὙΠ. 800 Ο. Βτουϊαϑ Τιπιᾶθαβ. 
10) ΝΟΠ ῥγοΥβ8 1πί6]]ΠΠ|σο, 

3 



᾿ 84 
᾿ ͵ 

οὐ γὰρ ἄκωνθαχι" λεγόμενον ἐπὶ τῶν ὠφελίμων ἀπὸ τῆς τοῦ βίου 

ἐπὶ τὸ ἠρεμώτερον μεταβολῆς 1). 

οὐδαμῇ " ἀντὶ τοῦ οὐδαμόθι" “Τηλεκλείδης Ἡσιόδῳ 3). 

οὐδαμά" οὐδέποτε " ̓Αριςοφάνης ὅ). 
οὐδαμῶς " κατ᾽ οὐδένα τρόπον. 
δ᾽ μ » ’ -“ τ 3 Ἁ -Ὁ- 9 , ἄ 

οὐδ ἀπὸ ψείσων ὕσεν" ἐπὶ τοῦ ἐλώχίςου Ὦ. 

οὐδ Ἡρακλῆς πρὸς δύο" τοὺς γὰρ Μολιονίδωας ἔφυγε" Δήμων δὲ 

ἐν β΄ τῆς δευτέρας συντάξεως Ἡρακλέα τὸν Ἰδῶῖον Δάκτυλον 

κωτωδείξαντω ᾿Ολύμπια, πρὸς δύο διαπυκτεύσωντω ἡττηθῆναι 5). 
3 ἃς Ι Ν τ - ᾿ θ 

οὐδεὶς δυσώνης χρηςὸν ὀψωνεῖ κρέας ὃ). 

οὐδείς " οἱ παλαιοὶ διὰ τοῦ δ᾽ οἱ δὲ νεώτεροι καὶ διὼ τοῦ 6 οὐθείς Ἴ). 

οὐδεὶς κομήτης ὅςις οὐ περαίνεται ὃ). 
ς Ν 4) ! Ξ 5 “ [τέ 9 5 ! ἿΝ ς Ἐ 9 

οὐδὲν ἄπο τρόπου " ἀντὶ τοῦ οὐκ ἀπεικός " ̓Αττικοί 5). 
5 Ι Ἂς Ν - - - ἂ 5 “ 

οὐδένες" τὸ πληθυντικὸν τοῦτο σύνηθες τοῖς παλαιοῖς" καὶ οὐδένων 

καὶ οὐδέσι καὶ οὐδένας. 

οὐδ᾽ ἐν δέρματι" ἀντὶ τοῦ γυμνὸς, ὑπερβολικῶς 19). 

οὐδὲν γὰρ οἷον ὠκούειν αὐτοῦ τοῦ νόμου " οὐ γὰρ τοιοῦτον ἐγὼ 

δύναμαι εἰπεῖν οἷον ὃ νόμος 1"). 
οὐδὲν ἱερόν Ἡρακλῆς εἶπεν ᾿Αδώνιδος ἰδὼν ξόωνον" ὡς τῶν εὐερ- 

ψετησάντων τοὺς ἀνθρώπους μόνων. ὀφειλόντων τιμᾶσθαι" ἢ ὅτι 
ς ᾿ Ι ς ; 4, τὰς Ὁ 3) ς 3 12 

οἱ καταφυγόντες εἰς αὐτὸ δοῦλοι ἄδειαν οὐκ εἶχον 13). 

οὐδὲν λευκῶν ἀνδρῶν ὄφελος 13). 

1) Ῥτονθυθίαμη αυοα 18 ἀβαγραν!  Αὐβίορῃᾶπθβ, οἵ, δβυοῖι.. 
ἴῃ. γΥ. Οἱ [ηἰἰ. δά ἄτερ. Ογρυ. Οοά. Νίοξᾳ. 21. 

2) Απίϊαϊ!. ΒΕκκ. Ρ. 110. 25. 
3) Οοαοχ οὐδωμῷᾷ. Ηδογοῖ. οὐαὶ ΑὙΙβι ΟΡ ἃ 158. ΠΟΙΏΘΗ. 
4) Νοῖα δουγαρίθ πη ἃρυα Αροβίο]. 1814 : οὐδ᾽ ἀπὸ γῆς ὥνησεν. 
5) (οάθχ Δίων ρτὸ Δήμων. (ΟἿ. Τπίορρτυ. δα ζθμορ. 449. 
6) χ Αθ]ῖο ιοηγϑβίο, οἵ. αβι. ρΡ. 4. 57. ΡΙατα [πίθΓΡΥ. 

δ Αρρ. του. 885. (οάοχ ὄψον ἢ κ. ΄ 
7 Ο. Ῥῇγγη. 6]. 76. Το. ΝΜ. ρΡ. 661. Απιηοη. 108. 
8) γιά [πἰἰ. δὰ Αροϑβίο]. 1281. 
9) Ἠδβγοῖ. οὔ. ᾿Αττικοί. Οἷ. 8610]. ΡΙαὶ. Τηθδοὶ. 148 (Ὁ. 

Ἰύχοιηρ]α ἂρ δια! ] θαυμα αἀ ΡΙ]αὶ. θρ. Υ. 470 Β. 
10) ΟἹἉ, Ποβγοῖ. Οοάοχ οὐδὲν δ. 
11) Ποιηοβι}. Μά. 5. 46. Υἱ46 βϑαρτγὰ γ. οἷον. 
12) γι46 46 ποὺ ριόσνουρὶο [ηἰϊ. δὰ ζθπο!. 447. 
1) Εχ Δοὶο Πιοηγϑίο, οἱ. ᾿δπβὶ, ρῥ. δ. 87. ἴῃ Οοάϊοο. ἄυο 

50 ΠΊΪΥΘΥΒ15. ΥΔΟΠ]. 



ϑῦ 

οὐδὲν πρὸς ἔπος 1). 
οὐδὲν πρὸς τὸν Διόνυσον: Ἐπιγένους τοῦ Σικυωνίου τραγῳδίαν εἰς 

αὐτὸν ποιήσαντος ἐπεφώνησάν τινες τοῦτο᾽ ὅθεν ἡ παροιμία" 
; κ “ ἐ Χ Π ᾽ κ ! ͵ ῃ 

βέλτιον δὲ οὕτως τὸ πρόσθεν εἰς τὸν Διόνυσον γράφοντες τούτοις 
Ν ͵ “ ᾿ ΜΠ} ἐπ “ κ : ͵ 
ἠγωνίζοντο, ἅπερ καὶ Σατυρικὰ ἐλέγετο" ὕςερον δὲ μεταβάντες 

εἰς τραγῳδίας γράφειν, κατὰ μικρὸν εἰς μύθους καὶ ἱςορίας 

ἐτράπησαν, μηκέτι τοῦ θεοῦ μνημονεύοντες " ὅθεν καὶ ἐπεφώνη- 
Ἁ ͵ 5 ᾿ “" ἃ ͵ Ν ,ὔ 

σῶν" καὶ Χαμωαιλέων ἐν τῷ περὶ Θέσπιδος τὰ παραπλήσια 
ς - ἢ στ, - χ Ἵ , [ ! ᾿ 
ἱςορεῖ, Θεαίτητος δὲ ἐν τῷ περὶ παροιμίως Παρράσιόν φησι τὸν 

, . ! Ν , - ! , 

ζωγράφον ἀγωνιζόμενον πωρὰ Κορινθίοις ποιῆσαι Διόνυσον κάλ- 

λιςον" τοὺς δὲ δρῶντας τά, τε τῶν ἀνταγωνιςῶν ἔργω ἃ κατὰ 

πολὺ ἐλείπετο, καὶ τὸν τοῦ Παρρασίου Διόνυσον ἐπιφωνεῖν" τί 

πρὸς τὸν Διόνυσον " ἐπὶ τῶν μὴ τὰ προσήκοντα τοῖς ὑποκειμένοις 

φΦλυαρούντων 3). : 
οὐδ᾽ ἐν σελίνοις" ἐπὶ τῶν μηδ᾽ ἐπὶ τὴν ὠρχὴν ἐφθακότων" ἀπὸ 

τῶν ἐπὶ τοὺς κήπους ἰόντων" ἐπὶ γὰρ τὰ ἄκρα, τοὺς λεγο- 

μένους περικήπους. σέλινα καὶ πήγανω κατεφύτευον" βούλεται 

οὖν λέγειν ἡ παροιμία" οὔπω οὐδ᾽ ὠρχὴν ἔχεις τοῦ πράγματος, 

καθάπερ οὐδὲ οἱ ἐν τοῖς κήποις εἰσιόντες ἐν τοῖς σελίνοις εἰσίν δ)ς 

οὐδὲν φρονεῖ δίκωιον ἐςυκὼς ὠνήρ ΄). 

οὐδὲ πυρφόρος. ὅταν πολλοὺς ἀποφῆνωι βουλώμεθα τοὺς τελευτή- 

σαντας., λέγομεν ὅτι οὐδὲ πυρφόρος ὑπελείφθη " οἷον" οὐδὲ ὃ τὸ 

πῦρ οἴσων εἰς τὴν πόλιν, καθάπερ εἰ ἐλέγομεν" οὐδὲ σκηνοφύλαξ 

ἤ τις τῶν παραπλησίων ὅ). 

οὐδὲ τἀρχαϊον ποιεῖ" ἐπὶ τῶν μὴ λυσιτελούντων" ὃ δ᾽ ὀξὺ κριθεὶς 
ἐπὶ τῶν ἐλαχίςων ὅδ). 

οὐδ᾽ ὑφ᾽ ἕνων" ᾿Αττικοὶ ἀντὶ τοῦ ὑπ᾽ οὐδένων λέγουσιν ὑπερβιβά- 

ζοντες Ἴ). 

1) Ατῖβί. Εοοὶ, 751. Οἵ, [π|ῖ. δὰ τος. ὕγρυ. Οοά. Νοβᾳ. 572. 
2) Οἵ. [πι|ϊ. δά Ζεπορ. 440. 
ὅ ὕϑυγραν!ε Ατὶβὶ. εβρ. 478. Οἱ. ἤδβγοι. οἱ ἀρρ. Ῥτουγυ, 

998 ΙΡ1ᾳ. [πτ|. 
ἢ ἔχ Αδ]ῖο Πιοηγϑβῖο, οἵ, ἰυδιίαϊῃ. ρΡ. 45ὅ. 87. ὕοθει. ηδιι. 

Υ, 201. [Ιῃ Οοάϊοθ γϑυβὰ5 νδοαῦϑ8. 
ὅ) ΟΥ, Τὴ. δἡ Ζθηον. 484. Ῥτουθυθίαπη ἀδαγραγ Ποτγοαί. 

ΥΠ]|. 6, Δ4}11. 
6) Ήσοο σογγαρία βϑιη|. ῬγΟΥΘΓΡΙ ΠῚ 1101 ΠΟ ᾿ΠΥΘΠΐο. 
ἢ Βὶ Χρη, ἢ6]]. Υ͂. ἅ, 1 ουἱ το 141 οροὶ, Μποηι. ΥἹ, 55. 

9.5 
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9 , } , , 

οὐ κωθέξφηκεν" οὐ νήῷφει, μαίνεται. 

οὐκ ἂν δύναιο γαςρὶ πενθῆσαι νεκρόν 1). 

οὐ καλῶς" ἀντὶ τοῦ κακῶς. 

οὐκ ἂν ἐβίων" οὐκ ἂν ἐβίωσω 3). 
οὐκ αἰσθήσομμαι" οὐ προσποιήσομαᾶι. 

οὐκ ἄπο τρόπου" οὐ πόρρω τρόπου. 

οὐκ ἂν φθάνοιμι τὴν μάχαιρων παρακονῶν ὃ). 

οὐκ ἀσκίῳ" ἀντὶ τοῦ κενῷ " ἀσκίοις γὰρ τὰ παιδία μορμολύσσεται ἢ). 

οὐκ ἀποτευκτήσεις" οὐκ ἀποτεύξῃ λέγουσι καὶ οὐκ ὠτυχήσεις 5). 
53 9 Ι͂ -ι 5 :1 ! ὌΟΧ 9 , θ 

οὐκ ἀψάλακτος" οὐκ ὠκρότητος οὐδὲ ἀρώπιςος δ). 

οὐκ ἄτρωχυς" ὃ τραχύς 7). 
- , Ἂς 2 δέ 8 

κ ἐμποίνιμον" οὐ δόκιμον 8). 

κ ἐχφρῶσιν" οὐκ ἐξαφῶσι. Σοφοκλῆς 5). 

οὐκ ἐντελεῖς" ὠντὶ τοῦ οὐκ ἐγκωλέσεις 19). 
οὐκ ἐπιγλωττήσομαι" οὐ βλασφημήσω 13). 

οὐκ ἐπαινεθείης οὐδ᾽ ἐν περιδείπνῳ" ἐπὶ τῶν μηδενὸς ἀξίων ἡ πᾶροι- 

μὠΐα᾽ εἰώθεσαν γὰρ ἐν τοῖς περιδείπνοις τὸν τελευτήσαντα ἔπαι- 
- Ν Ε - φ 12 

γεῖν, καὶ εἶ φαῦλος ἦν 13). 

οὐκ ἐσκοράκισεν" οὐχ οἷον ἔφη οὐκ ἐς κόρακας, ἀλλ᾽ οἷον οὐχ 

ὑπερηφάνησεν, οὐκ ἐφρυάξατο. 

1) Ῥτγουοσθίαμῃ ἀποίαπι οχ ἤοπι. Π|Δ4, τ. 225, Οοάοχ γαςήρ. 
2) ὕοαοχ ἐβίω. 
8) (οαοχ φϑανοίμην. Οἵ, ον. οἱ Οοροὶ. Μίπϑπιοβ. Υ. 201. 

ὙΠΠ. 146. 
4) Οοάοχ ἀσκίω οἱ μορμύσσεται. ἸἈΘϑρΙοἰαγν Οταὶθβ Ἥρωσιν, οἵ. 

Ἀρρ. Ῥγουν. 846. Τιοσὰπι ἰρϑὰπι βϑγγαν! ΠΘβγοῆ. 1π γο06. 
5) Αοἰίαπη ὨΙοπγβίαπη ἢἰο ἰδ ᾶ886. ΒΌΒΡΙΟΟΥ Ατὶϑὶ. ΝῸΡ. 426. 

Οἵ. Το θοϊς. ΡΒ γγη. 7θ4. 
6) Οοάοχ ἀποψάλακτος 4υοά ΠοΒθοκείας οοτγοχὶ! αὐ ῬὨΡΥ πο. 

"θά. Οἱ. Παβγοῆ. νυ. ἀψάλακτος 11 αι Σκύθαις Σοφυκλῆς, 
564 ῬοΓρογμη Πμᾶροὶ ὠκράτητος. 

7) Οἱ. Μ. ϑοιμπαι. Δα Ποβγοῖι. 
8) ἌοΙοΥ δά γϑυβι α] πὶ : ̓ΑφΦροδίσιος γὰρ ὅρκος οὐκ ἐμποίνιμος. 
8) ὙἹάοίΓ ροια8 αγΙρ 18. 6580. 6 Ῥῆοοθη. 204, υδὶ νἱάθ 

ΘΟΠΟΠοη, (6 400 ΠΙπάογ8 οοὶλ ἴθ Ῥτγαοῖ, Ροοὶ, βαθή) Ρ. 29. 
(οροι. πο. ΧΙ. 442. 

10) (ΟΡοῖ. ἐγκαλεῖς. ΜΊΠΙ Ἰοοιβ υἱἀθὶαγ οτανὶι8. Υἱ απ ΘΓ. 
11) Πρόγοῦ, ἂχ Αὐὶβι. 1, γϑίβιν, 97. 
12). ΒΙΠ.}] 16 Υ ζθποῦ, 428. 
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οὐκ ἐς μακράν" ἀντὶ τοῦ ταχέως. 

οὐκ ἐτός" οὐκ ἀπεικότως ἢ οὐ μάτην" παρὰ τὸ ἐτώσιον ὃ ἐς! 

μάταιον" οἱ δὲ οὐκ ἀλόγως ἢ). 

οὔκουν" οὐδαμῶς. 

οὐ κωφεῖ" οὐ βλάπτει" Σοφοκλῆς ἐν τῷ ἐπὶ Ταινάρῳ Σατύροις 3). 

οὐλάδες" πῆραι 5). ; 

οὐ λελήθασι" Φανεροί εἶσιν ἢ). 

οὐλόκομος " ΓΑλεξις 5). : 
οὐλόθριξ - οὐχὶ οὐλότριχος " καὶ οὐλότριχα οὐχὶ οὐλότριχον. 

οὐ μάλα κυκκᾷ" τὸ μηδέν δ). 

μάλα κυκκᾶς " παροιμία οὐδὲν σημαίνουσα Ἢ). 

μηκέτι" ἀντὶ τοῦ οὐκέτι" Μένανδρος. 

οὐ μὴ δ᾽ ἐρεῖς" ἀντὶ τοῦ παῦσαι λέγων 8). 

μήν" ἀλλὰ μήν, οὐδαμῶς, οὐ μόνον" ἢ ἔτι μήν, δῴως δέ 5). 

" ἑαυτοῦ" ὧν δὲ ἑαυτῶν 19). 
οὐ παντὸς ἀνδρὸς ἐς Κόρινθον ἔσθ᾽ ὃ πλοῦς" διὰ τὸ τὰς ἑτἀίρας 

ὑπὲρ τῶν Ἑλλήνων εὔξασθαι, φασὶν, ἐν τῷ μεγάλῳ πολέμῳ 

τῇ ᾿Αφροδίτῃ" ἢ διὰ τὸ δυσείσβολον εἶναι τὸν πλοῦν" ἢ ἐπεὶ 

πολλαὶ ἦσαν ἑταῖραι καὶ τῶν πλουσίων μόνον ὃ πλοῦς 11). 

οὐ παρῆν᾽ οὐ παρήμην 13). 
οὐρωγεῖ᾽ τὸ τέλος ἄγει τοῦ ςρωτοῦ 15). 

ἢ ΟΥ, ὅ6}ο]. ΡΙαὶ. ἢθρ. ΠΙ, ὕ68 Α. Βτουῖαβ Τιμηᾶθαυβ. 
2) Οοάθχ οὐκ ὦὥφιξεν ---- ἐν ἐπὶ τεράρῳ ---- οογγοχιὶ Ποργᾶθαβ. 

Ἀοοίθ Ηδβγοθιαβ οὐ κωφεῖ, ἊΡῚ νἱάθ ΝΜ. δοβιηῖά!. Ααἀά4ς6 ΗΞΒῖ. 
ΤΥ, 2215 ἢ εἱ Ὑ11. 1771 ἢ. Αρυὰ ιπαογῆατμῃμ ϑορῇο0}15 ἴτγασ- 
τηθηϊατη αϑὶ 225. 

3) ΗΠοβεγοῖ. Πυμηκθηϊαβ τᾶν]! θυλάδες, οἵ. Πδι. Υ. 2380 (. 
4) Ιβοοῦ. Ῥαμηοσυτ. 5 12. 
5) Οἵ, ΡΟ]]. ΠΠ. 29. [πὰ Οοάϊος ἀδθθϑὶ 56 ΠΊ] ΥΘΓ5}5. 
5) 819. Οοά. Ρίυτα 68. 564. ἰ4θπὶ οοτγαρία. Οἵ, Μ., ϑοβμ]αι. 

οἱ [ηἰἰ. 84 Πίοσοη. 604, 
7) γΙ46 σ]οββᾶμπη 5ῈΡΘΓ. 
ὅ) Τμορίταν Δ] οα᾽ ἀρυὰ ΒΟρΠοοίθη., πὶ [4}}}0 πιθιηουΐᾶ. 
5) Οοπγθηῖ! ὅ6Π0]. Ρ]αϊ. [σο. ΥὙΠ|. 822 Ὁ. 
10) Βορῆτγοη αἰχίὶ ὧν, οἵ. Αρο]]οη. 46 Ρτοη. 122 Ὁ. 
1) (ΟἹ. Ηθογοι. οἱ ζθηου. 457, 014. [π1|. 
12) Μα] σπαρῆ. 
19) Οἵ, Προϑγοῖι. Εοτυίαθθο 6 ϑᾶρ. δ᾽ῖγ. ὅὅ. 11. 
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οὔπως" οὐδένα τρόπον" καὶ Θουκυδίδης ε΄ καὶ “Ὅμηρος " ἾΩ, γέρον 

οὔπως τοῦτο ἐγὼ τελέεσθαι ὄίω 1). 

οὐ ῥαδίως " ἀντὶ τοῦ κακῶς “ Θουκυδίδης "᾿ ᾿Αριςονγείτων ὕςερον 

λαμφθεὶς οὐ ῥαδίως διετέθη, ᾿Αρμόδιος δὲ αὐτοῦ παραχρῆμα 

ἀπόλλυται ἢ). 
“ ᾽ , γξ-ς ς 5 ΣΙ ἢ “ 3 ἢ 3 Ν ΒΝ, οὐρωνίᾳ αἴξ" ἣ οἱ εὐχόμενοι πάντως ἐπετύγχωνον" ἴσως διὰ τὸ τὴν 

Σελήνην αὐτῇ ἐποχεῖσθαι" ἹΚρατῖνος Χείρωσιν" ΑἹξ οὐρανία ὃ). 

οὐράνιον " μέγα ἢ). : 

οὐρανίαν παιδιάν" ὅταν τὴν σφαῖραν εἰς τὸν οὐρωνὸν ἀνωβάλλωσιν δ). 
οὐρανιζέτω" πρὸς τὸν οὐρανὸν διικνείσθω" Αἰσχύλος δ). 

5 ! 3 Ἔ Χ ἡ ῷ - "7 

οὐρώνιον ἄχος" τὸν κονιορτὸν" Σοφοκλῆς 7). 
5. “τ ἢ ἢ ΤΕΙΝ Χ ΠΗΡΙΕΝῚ νον ΘΙ ΥΣ ΥΚ2 ᾿ ᾽ ! 8 

οὐράνιον νέφος" ἤτοι τὸ κατ᾽ οὐρωνὸν ἢ ὑπ᾽ οὐρωνὸν ἐλαυνόμενον ὃ). 

οὐρών" αἰδοῖον " Σοφοκλῆς ὃ). 
οὐρητιᾶν διμοίως ἡμῖν λέγουσιν. 

οὔρια πλεῖν λέγουσιν. 

οὐρίδωι" ὠποκαταςῆσαι εἰς οὔριον 10). 

οὔριος" ἐπιδέξιος, ἐπιτήδειος ἄνεμος 1). 

οὐροδόκην" τὴν ἀμίδα" Ἐενοφῶν" οὔρειον δὲ βῖκον, ᾿Αντισθένης 13). 

οὐσίως δίκη" οὐσίας εἰσώγουσι δίκην πρὸς τοὺς ἑαλωκότας ἐν προ- 

τέρᾳ δίκῃ χρέους ἢ καρποῦ, ὡς δέον ἀπολαμβάνειν αὐτοὺς ἐξ 
- ΕῚ Δ 

᾿ ὅλης τῆς οὐσίας ἃ κατεδίκωσαν 15). 

1) Τπυογά. Ὑ. 15... χὰ ἤομη. Θάγε8. γ. 226 Ἰοριαγ: οὔπω 
τοῦτο ἔπος τ. 

2. Τῆιυο. ΥἹἱἹ. 857. Βτενὰ8 Ποβγοῆ. 
5) Οταιπὰ5 ἀἰχογαὶ δωροδοκούντων αἷἶγ᾽ οὐρανίαν, οἷ. ἄθπον. 26. 

ΘΠ ΠΥ αἰφας ΡΠοίϊα5 Πβγομϊα8. ΑἸΠον Ῥαιβαηῖαβ ρα Εαβὶ. 
Π..917. δ. 

1) Οὗ Αἰϑι. ἤδη. 781. 1195. δι Ποῦ Ποβγοῖ. 
5) οάοχ οὐράνιον. ΟΓ. Ποργοι. Ρ0]}]. [Χ. 100. 
6) ἤοο τμ8]Ὸὸ σάδσμη ἢοβγοῆ. οὐρανίζετο. 
7) δϑγοι. ἴῷ ϑόρῇ. Απίὶσ. 418. 
ὅ) ἤοο ὁ Οταϊϊπο δὶ, οαϊὰβ ἰοοὰπὶ βουγαγ᾽ὶ Ἠδρδθϑὶ. Ρ. 46. 

Ο΄. Μ. ϑοίιηιαι!. 4 Ποςγοῖι. 
9) ΟΥ, Ἡφόγολ. ν. οὐραί αὶ οὐ 1} ΘΟρΡἢ00115 ποιηθῃ. 

10) αάοπι 6 υϑίθυι 5 Ια αὶ ἔπι. ᾿. 1452. 46. 
1) ΟἿ, Ποργοβίαμι. 
12) Χοπορμοηι5 ποιηθη ἢΐο υἱ ἱοϑαμῃ νἱἀοίαν Μ. Βομμϊάιϊο. Υἱαᾶς 
ἀοάὰθ Οομροιὶ. ποι. Υ]. ὅ04. Χοπορίιοι πομιϊπαγογαὶ προχοϊδῶ. 
15) Οἱ. Παγροον. οἱ ἰηΐτγα, 
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οὐσίαν" τὰ χρήματα ὡς ἡμεῖς" Ἑὔπολις Πόλεσιν" Ὃς τὴν Μαρα- 

θῶνι κατέλιφ᾽ ἡμῖν οὐσίαν" ᾿Αριςοφάνης Πλούτῳ" ---- κοὐσίαν 
τ᾿ εἶχον συχνήν .).᾿ 

οὐσίας δίκη" οἱ δικαζόμενοι περὶ “χωρίου καὶ οἰκιῶν πρὸς τοὺς 

ἔχοντας οὐσίως λέγονται δικάζεσθαι, προτέραν μὲν δίκην τὴν 

τῶν οἰκιῶν, περὶ ἐνοικίων " δευτέραν δὲ περὶ καρποῦ τῶν χωρίων" 
͵ Ἁ Ὁ ὧν ͵ 5 ͵ - 9 , εἶ 9 “ὦ - ε - 

τρίτη δὲ ἐπὶ τούτοις ἐγίνετο ἡ ἐξούλης" καὶ ἐξὴν τοῖς ἑλοῦσι 

τοῦτο κρατεῖν τῶν κτημώτων κἂν ἡττηθεῖεν τὴν πρώτην τοῦ 

ἐνοικίου δίκην καὶ τοῦ καρποῦ τὴν δευτέραν" εἰ δὲ καὶ τὴν 

τρίτην ἡττηθεῖεν τὴν ἐξούλης οὐκέτι ἐξῆν ἐπικρατεῖν ἀλλ᾽ ἐξί- 

ςασθαι ἤδη τῶν κτημάτων 3). 
᾿Ξ κα Ψ" ς ᾿ς ς ᾿ ἢ “ῳ 2 

οὖς " ὠτὸς ἡ ψγενική" οἱ δὲ Ἴωνες οὔατος. 
8 , ΕΣ - Ἀ “ ͵ 

οὗτοσί " ἀναφορικῶς καὶ δεικτικῶς λέγουσιν. 
᾽ ! ,ὔ ! ’ ΕΣ ! ᾿ιυν, - 9 ΩΝ Ά 

οὐ τρέφει μίω λόχμη δύο ἐριθάκους" ἐπὶ τῶν ἐκ μικροῦ τινὸς 

κερδαίνειν σπουδαζόντων " ἐρίθωκος δ᾽ ἐςὶν ὄρνεον μονῆρες καὶ 

μονότροπον 5). 

οὐ φροντὶς Ἱπποκλείδῃ " παροιμία ἧς μέμνηται Ἕρμιππος ἐν Δη- 

μόταις " Ἱπποκλείδης ὃ Τισάνδρου μέλλων γαμεῖν ᾿Ανἀρίςην 

τὴν Κλεισθένους τοῦ Σικυωνίου θυγατέρω τοῦ τυράννου. ἐν αὐτῇ 

τῇ τῶν γάμων ἡμέρῳ, ἀὠπωρχήσατο περιττῶς" μεταβουλευσα- 

μένου δὲ τοῦ Κλεισθένους καὶ Μεγακλεῖ τῷ ᾿Αλκμαίωνος τὴν 

θυγατέρα δόντος, πρὸς δὲ τὸν Ἱπποκλείδην φανερῶς εἰπόντος. 

ὅτι ἀπώρχηται τὸν γώμον τὸν ᾿Αγαρίςης, ὑποτυχὼν ἔφη" οὐ 
Ἁ ε ͵ 4 " 

Φροντὶς Ἱπποκλείδῃ ἢ). 

οὐχ, ἥκιςα " μάλιςα, πάνυ, οὐχ ἧττον ὅ). 

οὐχὶ καὶ ναίχι: ἝἙἝ λληνικά. 
᾽» . Ἂν: 9 Ι 0 οὐχ οἷόν τε΄ οὐ δυνωτόν 5). 

ὄφελμα. αὔξημα. Σοφοκλῆς 7). 

ἢ ἀοάοχ ἐν Μαραθῶνι. ΤΤὰπὶ Πορτήᾶθαβ ἰπῦ [ποθ τπᾶγα]ῖ: 
Πλούτῳ (β΄ " οὐσίαν. Τιοοιβ δεῖ ἴῃ Ατὶοὶ. ΡΙαι. 754. 

2) Ο. Πάτγροογ. εἱ [μοχ. τοὶ. Βδκκ, Ρ. 285. 84. ὕοάοχ ἐξῆν 
τοῖς ἐθέλουσι. 

5) ΟἿ, βαρτὰ ν. μίω λόχμη. 
.« ἢ) ΠΙβίονια ἀποία οχ Πογοάϊ. Υ]. 129. (Οἵ, Ποβγοι. οἱ Ζθηορ. 
451 1014. [π||. 

5) ΟΓ. Τιτηᾶθατη οἱ βαργα ν. ἥκιςα. 
5) Πδογοῖι. 1πίοτργ. οὐχ οἷοί τε. 
7 Πδδγοῖι. οὐ! ΒΟρΙΙοΟ0115. ποπηθη. Οἵ, ἴπθι, ρῥ. 1887. 
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ὄφελον καὶ ὄφελες καὶ ὄφελε" τοῖς προσώποις συσχηματίζουσιν ὡς 
ῥῆμα" καὶ διὰ τοῦ ω" ὥφελον ἐγὼ καὶ ὥφελες σὺ καὶ ὥφελεν 

οὗτος" τάττουσιν αὐτὰ ἐπὶ πραγμάτων ἤδη γεγονότων ἃ ἐβου- 

λόμεθ᾽ ἂν ἄλλως γεγονέναι" οἷον ὥφελε μὴ γεγενῆσθαι τόδε" 

ὥφελον μὴ πεπραχέναι τοῦτο" Μένανδρος 1). 

ὄφεις " ψέλια δρωκοντωτά 3). 
ὄφις " ἐκτείνουσι κατὰ τὸ ἕἑνικόν 3). 
ὄφις ὀροφίως - λέγεται οὕτως Ὦ). 

ὄφεις παρείας" τοὺς ἐπηρμένας ἔχοντας τὰς παρειάς" δοκοῦσι δὲ 

ἥπιοι εἶναι καὶ μὴ ἀδικεῖν ὠνθρώπους, ἐσθίειν δὲ τοὺς ἔχεις καὶ 

εἶναι τῶν μυςηρίων ἱεροί 5). 

ὀφθαλμιᾶσαι" φθονῆσαι, ἐπιβαλεῖν ἐπιθυμητικῶς ἣ τοὺς ὀφθαλ- 

μοὺς πάσχειν δ). - 

ὀφθαλμὸν ἐπιβαλεῖν" τὸ περιέργως θεάσασθαι" οὕτως ἔΑλεξις Ἴ). 

ὀφθαλμὸν βασιλέως " ὃ). 

ὄφλημα" χρεώςημω 5). 

ὄφλησις" «ρέος, ὀφειλή. 

ὀφλάνειν: ὠντὶ τοῦ ὀφλισκάνειν 19). 

ὄῴλειν καὶ ῥόζφειν" τὰς πρώτας συλλωβὰς τῶν τοιούτων οἱ ᾿Αττικοὶ 
ὀξύνουσιν 11). 

ὀφλισκάνουσι καὶ ὄφλουσι" χρεωςοῦσιν. 

ὀφρυάζειν" τὸ συνάγειν τὰς ὀφρῦς 13). 

1) Οἱ, Μοοι. οἱ Το. Μ, ρ. 66. 
2) Ηδβγομϊαβ ἴθ ν. Νεπαπάγαπι ἰδυάαὶ ; Πἰπο οἰὰβ ΠΟΠΊΘΗ 6 

ΒΌΡΘΓΙΟΓΘ σ]οβδὰ ἤπο ΤΟΙ ΓΧΘΓΙΠΊ. 
3) Εχθιηρ] πὶ οϑὶ ἃραὰ Αθβοι. Οποθρῃ. ὅ42. 
4) Οἱ, Ρο]]. Υἱ]. 120 οἱ ἔπι. ρ. 1448, 62. Οοάθχ ὀφισυροῷειας. 
5) δ. ον. 260. δι ον [,6χ. τηθὶ. Βοκις. ρῥ. 286. 29. 

ΟΓ. ὅ.801. Ατὶϑι. ΡΙαϊ. 690. ἼΩΣ 
6) Οοάοχ ὀφθαλμίσαι. (ον. οχ Πθβγοῖ. οἱ ἴμὸχ. Βδοθπι. 
7) (οάοχ ἐπιβάλλειν. Απιϊαϊ!. Βοκκι Ρ. 110, 15 δα4. "Αλεξις 

Τροφωνίῳ. 
8) Εχ Ἠδβυο. ϑ0ρρ|6 τὸν πεμπόμενον κατάσκοπον. ἘἈρίδοτο δά 

Ατὶδί. Αοθαση. 92. [ἡ Οοάϊοθ βθι μη  γΘ 85. γΟ8. 
9) ΟἹ, Πετοάϊδη. Ρίουβ. 471. Τποιι. ΝΜ. ρ. 606, Ἠδεογοι. ὁ 

10) ΘΒ οἰ 5. 
11} ΟΡ βογναιο δϑὲ Α6}}} ΠΙοηγ51}, οἵ, θυδι. ρ. 1450. 40, Αἀ 

το σ᾽ ορει. Μηθηι, Ὑ1Π]|. 48, ΧΙ. 247, 
1) ΟἹ, Ποργ οι, ΡΏγγη. θοκκ, Ρ, ὅ5, 29 οἱ Ρο]], ἢ], 50. 
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ὀφρύην" τὸ μετέωρον " Ἑὐριπίδης ᾿). 

ὀφρυόεντες " ὑπερήφανοι 5). 

ὀφρυόεις " ὑπερήφανος. 

ὄχωνον" ὅθεν ἡ ἀσπὶς κρατεῖται τῇ χειρί. 

ὀχάνοις " δεσμοῖς 5). 

ὀχεία" μίξις, συνουσία ἢ). 

ὀχεῖον- ὥρμω, δίφρος, ἅμαξα 5). 
ὄχετλωα" ὀχήματα" ἐν ἄλλῳ σχήματα δ). 

ὀχετόκρανα " τὰς λεγομένας ἐκχύσεις τῶν μηχανημάτων" εἰσὶ δὲ 

αὗται ξύλιναι ἢ κεράώτιναι" οἱ δέ ῴωσι τοὺς ὑπονόμους καὶ τοὺς 

ὑπὸ γῆν ὀχετούς 7). 
ὀχετεύει" σαλεύει, μεταφέρει 8). 
ὀχετός" σωλήν, ἀγωγός, ῥύαξ ὃ). 

ὄχθοι" αἱ τραχεῖαι καὶ δύσβατοι πέτραι" αἱ ἐξοχαί 10). 

ὄχθοιβος" λῶμα: Φερεκράτης Λήροις᾽ Μίτραν ὡλουργῆ. ςρόφιον, 

ὄχθοιβον, κτένω 11). 

ὀχθοίβους" τὰ λώματα᾽" ἔςξι δὲ περὶ τὸ ςῆθος τοῦ χιτῶνος ὡλουργὲς 

πρόσραμιῶ 13). 

ὄχθους" ὕψη, ὑψηλοὺς αἰγιωλούς 15). 

ὄχλος" τὸ πλῆθος καὶ τὴν ὄχλησιν 15). 

1) Εχ Ευγ. Ηδρταο!, 594. Οἱ. Πβγοῖ. 
22) Ποβγο μία. 
5) ΡΙαγα Ηδβγο 8. 
ἢ) ἨδβγοΒίυ5. 
5) Οὗ. [μοχ. τοὶ. Βεκκ. ρ. 287. ὅ2. Ἠαγρ. Ηδβγοι. 
8) Βοπ ὀχήματα, ρϑγρϑγᾶῃ σχήματα. ΟΓ. ΠΘργοἢ. οἱ Ῥιοϊθσ.. 

Ρ. 150 εἱ 169. 
7 Βογθ θδάθιη ἴῃ ἴιμχ. τιδὶ. Β}κκ. ρ. 287. 6. ΡῸ]]. Χ. 50 

εχ Ἠγροτάα ἰαυάαὶ. Ὑ᾽ὰ6 φυοφὰαθ δγιη. Μ, ρ. 644, 48 ἀπᾶάθ 
ΤΘΟΙ 8 50 1068 κερώμεωι 4αδιη κεράτινῶι. 

8) Οτθάο τϑϑρίοἱ ΡΙαὶ. Ϊμερσ. Π. 666 ἃ. Ριὸ σαλεύει 8011- 
Ρβθγὰπη σωληνεύει, 8684 ἤὰηο γἱὰ6 ΜΝ, Βομιηιαϊ, δα ΠΟογο. 

9) Οἵ. Πεβγομβίαμη. 
10) ογθ θδάθιη Πθβυο 5. 
11) Οἱ, Ηοργομίαπι. Εἥγπι. Μ, ρ. ὕ70. 4 οἱ ἰηΐτᾶ. 
12) Ῥογίαββθ σϑϑρίοἰϊγ αἰΐθσα Ατίϑί. ΤΉ. ΠΝ οἵζ) Β6]].. 

ΥΠ. 995. 
15) Οἵ, Ποργοῖ. ουίαββα υθϑριοϊαγ. ΑΘβοἢ. Ἶ. ὕὦ 1161. 
Ἀν Τότ, τοι, κ ἢ Ρ. 287,.. 50. 
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ὀχῶν" ὀχευτικῶς ἔχων 1). 
ὀχμάζεται" συνέχεται, χειροῦται 3). 

ὄχος ᾿Ακεσσωῖδε" ἐδόκουν αἱ Σικελικαὶ ἡμίονοι εἶναι σπουδαῖαι" 

ἡ γὰρ "Ακεσσὰ Σικελικὴ πόλις" “Σοφοκλῆς Ὕδροφόροις " Ο χοις 
᾿Ακεσσαίοισιν ἐμβεβὼς πόδα 5). 

ὄψανον" τὴν ὄψιν ἢ). 
ὀψαρτυτής " μάγειρος 5). 

ὀψαωρτυτική" μαγειρική. 

ὀψιπέδων " οὐχὶ ὀψὲ πεπεδημένος ἀλλὰ ὀψὲ λελυμένος δ). 

ὀψὲ ὁδοῦ ὀψὲ πορείας. 

ὀψιαίτερον " οὐκ ὀψίτερον. 

ὀψιπέδων" ὃ μέχρι πολλοῦ ἐν πέδαις γεγονώς" σύνηθες Μενάνδρῳ 
τὸ ὄνομα Ἢ). 

ὄψιν" οὐ τὸ πρόσωπον οὐδὲ τοὺς ὀφθαλμούς, ἀλλὰ τὴν πρόσοψιν 
λεκτέον ὃ). 

ὀψισθῆναι" τὸ ὀψὲ ἐλθεῖν λέγουσιν.5). 

ὀψ᾽ ἦλθες ἀλλ᾽ εἰς τὸν Κολωνὸν ἵεσο" παροιμίω: λέγεται ἐπὶ τῶν 
μισθαρνούντων 15). 

ὀψιγενής " βρωδέως γεννηθείς 11). 

ὄψος " μοχθηρός 13). 
ὀψώνιον: τὴν ὀψωνίων" τὸ δὲ παρ᾽ ἡμῖν ὀψώνιον μισθὸν λέψουσι 

καὶ σιτηρέσιον 15). 

Τέλος τοῦ Ο ςοιχείου, 

1) (οάοχ ὀχλῶν᾽ ὀχ. ὀχῶν. ΟοΥγΟχὶ ὁχ Ἠδργοῆ. 
2) Οἵ. Ἠοβγοβίαπιηη γοο8 ὀχμάζει. 
ὅ) 1π ἀοάϊοθ ϑόρῇοο!β θη ΔΓ 8. ΡΘΓρθγάτη δαμαθγοὶ δ] οϑϑὰθ 

ὄχανον. Οἱ, Ηδδγοῖ. αὶ γϑοί8 ᾿Ακεςαῖος οἱ ᾿Ακέςη. 
4 Ἡοογοι. Ἐχ Αδβοῦ. Ομοθρῆ. ὕδά αἱ νἱάθίυτ. 
5) Ποβγοῖ. ΡῸ]]. ΥἹ., 87 οχ Πγρουάθ Ἰαυααὶ, 
6) (οάοχ ὀψεπέδων. Οἱ, Ἠδογοῖ. αυϊ ρογρθύὰπι ὀψιπαίδωνας. 
7) Οἷς βυρτα. 
) Α΄. Τποῃ. ΝΜ. ρ. 6 

9) ΟἿ. Ηδβγοῖ. οἱ ἀκμὴ Βεκκο, Ρ. 110. 29. 
0) Οἵ, Ηρογοῖ. Ρο]]. ΝἼ. 155. Αρρ. Ῥιονυν. 549 ἰθὶᾳ. {π|1. 
11) Οοάοχ ὀψήψεννής, 564. οἱ. ΠΘογΟΙι, 
1) Μίνγα ρίοββα, Οοηγθηῖ! ἤδθϑγολι, 
δὴ. Ι Β6Ι]. ΥἹ, .8δ. 
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᾿Αρχὴ σὺν θεῷ τοῦ Πὶ ςοιχείου. 

Πάγας" δίκτυα. παγίδας 1). 

πάγη" θηρατικὸν ὄργανον" καὶ ἔςι τετράγωνον 3). 

παγκάλης" πάνυ καλῆς 5). 

παγκρατίαςαῖς" ἀθληταῖς, πύκταις ἢ). 

παγκράτιον" πυγμή., ἀγών, ἄθλησις 5). 

πάγκυφος ἐλαία " ἡ κατακξκυμμένη ὃ). 

πάγον εὐτειχῆ" ἐν ὄρει τετειχισμένην 1). 

παθαίνεσθαι" οὐ δεινοπαθεῖν ὅ). 

παιάν" εἶδος φδῆς 5). 
παιᾶνας" κώμους, εὐφημίας 19). 

Παιανίαζε ἐπορεύετο" μὴ Παιαώνιοῖ" τὸ γὰρ Παιανιοῖ τὴν ἐν τόπῳ 
σημαίνει δύναμιν 11). Ἢ 

παιϊιδαγωγηθεῖσων πόλιν" ἀντὶ τοῦ ἀχθεῖσαν 12). 

παιδάριον" οὐ μόνον τὸ ἄρρεν ἀλλὰ καὶ τὸ θῆλυ λέγουσι ἡἰϑὴ 

παιδάρια " τὰ μείζονα καὶ τὰ ἄρτι γεγονότα λέγεται 12). 

1) Βοτίαβθα 6 ϑορΠΟΟ}15 ἱγασιηθηίο 878 Πιπα. (ἷ, Μ. ϑοβιηαι. 
«α ἨδβγοΒί θη. 

2) (οησθηϊ [μοχ. τηθὶ. Βεκκ, ρ. 294. 29. 
3) ϑουρβογίῃ : Παγχώλής" πάνυ καλή. ΠΙυὰ παγκαλής ο] τη 

Ἰοσεθαίαγ ΡΙαὶ. Μίη. 519 (. 
4) Ρ]αι. Προ. ΥΠ|. 850 Α Ἰοσίίαν παγκρατιαςάς, οἵ. ἨΘ5γΟ}. 
5) Ρίαι. ἴμδοσ. ΥἼΙ, 790 Β', 4}1}. 
5) ΡΟ]]. ΥἹἱ. 105 οχ Αγιβίορῃδηθ ἰδυάαὶ, Οἵ, Ηδβγοι. οἱ ΒΡ Γᾶ 

κυφός. Οοάοχ κατακεκαμ μένη 4α0α ΟΘΟΥΓΟΧΙ. 
7 ἔχ Κατ. Απάτγοιη. 1010. Ἀθοία5 Πθβγο οι. : τετειχισμένον. 
8) πηο οοηίτὰ 6ϑΐ. 
9) ΟΓ. Βοβγοβίυμ. 

. 39) Βεοἀαϊάοτη Ρ]αὶ. ϑγίωρ. 177 Α, υδὶ οἵ, ὅ6.ο]. ΥὙάε 
ὑοαθθ Ἠοβγο απ. 
11) (οάοχ Παιάνιζε. ὕοΥγ. Ῥουβοῃβ. 
12) ΡΙαῖ. [Ιμοσσ. ΥΙ. 752 (. 
13) ΒΜ Ποῦ [μοχ. τῃοί. Βθκκ, ρ. 298. 10. Εἴ. Μοου. ρ. 521. 
1) Ἠδογομίαβ, Π6 οὉ ἃΙραμπηθπίο οορίοβθ οὶ ΑΥΪϑίορῃδ 65 

Βγηδηία5, οἷ. Ναυοῖ, ρΡ, 92. 



ἀά 

παιδέρως" (οἱ μὲν) σφραγῖδος ὄνομα, οἱ δὲ ἀλείμμωατος ἢ). 

παιδεύειν " παιδοτροφεῖν 3). 
παιδιὰν καὶ παίγνιον ἑκατέρως λέγουσιν. 

παιδικά" ἐπὶ θηλειῶν καὶ ἀρρένων ἐρωμένων τάττεται ἡ λέξις" 

παραδείγματα δὲ τοῦ ἐπὶ μὲν τῶν ἀρρένων τάττεσθαι πολλά" 

καὶ ἐν τοῖς ᾿Αχιλλέως δ᾽ ἐραξςξαῖς δῆλον ὡς οὕτω ἐξείληπται" 

ἐπιδόντων γάρ τι τῶν Σατύρων εἰς τὴν γυναικείαν ἐπιθυμίων, 

Φησὶν ὃ Φοίνιξ" Παπαῖ τὰ παίδιχ᾽ ὡς δρᾷς ἀπώλεσας. καὶ 

Κρατῖνος Πανόπταις " Μισεῖς γὰρ τὰς γυναϊκας, πρὸς παιδικὰ 

δὲ τρέπῃ νῦν. Ὅτι δὲ ἐκάλουν οὕτως καὶ τὰ πρὸς τὰς γυναϊκας 

Εὔπολις" φησὶ γὰρ [ὡς] πρὸς αὐλητρίδα τις Ἐγὼ δὲ χαίρω 

πρός γε τοῖς σοῖς παιδικοῖς" καὶ Κρατῖνος δὲ “Ὥραις τῆς παλ- 

λακῆς ἀποδημοῦντος τοῦ Διονύσου ἐρώσης, Φησὶν ἐπ᾽ αὐτοῦ " 

μωκάριος τῶν παιδικῶν. Οὐχὶ δὲ μόνον οἱ ἐρώμενοι κωλοῦνται 

τῷ ὀνόματι, ἀλλὰ καὶ πάντες οἱ σπουδαζόμενοι πάνυ" κατὰ 

μεταφορὰν τὴν ἀπ᾽ ἐκείνων :" Πλάτων Φαίδρῳ" ἐσπούδακας ὦ 

Φαῖδρε ὅτι σου τῶν παιδικῶν ἐλαβόδην ἐρεσχελήσων σε" λέγεται 

δὲ παιδικὸν καὶ τὸ πωιδωριῶδες οἷον τὸ ὡριμόζον παιδί" ἡ δὲ 

λέξις ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἐπὶ τῶν ἀσελγῶς ἐρωμένων 3). 

παιδεύειν " παιδοτροφεῖν ἢ). 

παιδικώτερον " ἱλωρώτερον. 

παιδισκάριον ." κοράσιον δὲ οὐ λέγεται, ἀλλὰ καὶ κεκωι(κῴδηκε 

Φιλιππίδης ὡς ξενικόν 5). 

παιδείαν. παιδικὴν ἡλικίων 5). 

1) Τιοοῦμη 5ΌΡΡΙ6Υ: ὃχ ἤδϑυοῃ. 
2) Ἠδβγομίαβ. 
3) (Ἰοβϑᾶπη Ρ]αἰοηϊοαπι 6886 ἃρρᾶταῖ 60}]. ὅ0Πο]. Ρ]αὶ. Ράχπι. 

127 Β. Βοοίμυβ θὰ παροὶ 6 Ῥαιρῃ!ο, οἵ. ϑοῆο]. Ατὶβίοριι. 
γ68ρ. 1021 υδ]᾽ [{ῶ|6ῃ ἴθ δοάθπι ἁγσαμηθηὶο ἰδ δῖα ΘΟρ0 0115 
Ἰοοὰβ 4αθπη ἰΔπηθ ἢ ΠΟῚ ῬΓΟΥϑ18 ἰῃ!6} 150. 1)6 ῥγίοτθ (γαι πὶ ἸοθῸ 
4υϊὰ γἱγ] ἀοοι! βοπιϊαηΐ γἱ46 ἀρυὰ Νεϊποι. Καὶ γτασιηΐ. ὕομι. Ῥοοί. 
ΠΠ. Ρ. 105. Αρυὰ Ρ]αὶ. Ῥηδθάγ. 256 Β Ἰερίὰνγ ἐπελαβόμην οἱ 
ἐρεσχηλῶν. Οἵ, Οομεῖ, Μηρια. ΙΧ, 429, ΡῬτγοϊθρ. ρ. 06 οἱ 86. 

4) ϑαρτα ᾿ἰᾶπη ΠΑΡ Ϊ 8. 
5) ΟἿ, Ποογοῦ. 206 ποϑίγο Ἰοοὸ υἱάθ δίεοίπεκ. Εταριηὶ. (οπ,. 

ΙΝ. 477. Ῥηγγη. 0], ρ. 24 εἱ 102, Αἀάς (οβϑὶ. Ῥμοβίν. 
θυ 

᾿ 6) Μα] οοτίο παιδίων. 



σαιδιώ " παΐγμα. 

παιδοκόμον" παῖδα τρέφοντα. 
παιδολέτειρω " παιδοφόνον 1). 

παιδοτρίβας " ἀλείπτας, γυμναςάς 3). 

παιδοῦσσα " ἐγκύμων ὃ). 
παίει" τύπτει ἢ). 

παίειν" ἐσθίειν 5). 

παιπάλη: ἄλευρον, ἀπὸ κριθῶν ἢ ἀπὸ κέγχρου 5). 
παιπάλημα" τὸν πανρῦργον καὶ ποικίλον ἐν κακίῳ καὶ παιμπόνηρον 

σὺν ἀν χινοίᾳ ἴ). 
͵ « Ἁ 68 Ἀ Ἁ Ἥ ͵ 37 Ἔ Ἁ Ἅ 

παιπάλημω" οἱ μὲν ὃ τραχὺς καὶ ἀνώμωλος ἄνθρωπος" καὶ γὰρ 
ΓΙ Ν 5 ͵ - .ϑ.»οὦ ᾿ ! Ἂ ς Ἀ οΝ 

Ομμηρος τὰς ἄνωμαλιῶς τῶν ὁρὼν παιπῶλημῶ λέγει" Οἱ δὲ τὸν 
δε αὶ Ἁ 9 ͵ 2 Ἁ - ! 9 ’ 8 

εὐρίπιςον καὶ εὐμετάβολον, ἀπὸ τοῦ λεπτοτάτου ἀλεύρου ὃ). 

παῖσαι" τύψαι). 
παισθείς " τυπτηθείς 10). 
πεττείαις " παιδιαῖς, τάβλαις 11). 

παιῶνας" ἰατροὺς καὶ ὠλαλαγ μούς " καὶ παιωνίζειν " τὸ ἀλαλάζξειν. 

παιώνιον" ἰωτρεῖον, θερωπευτήριον" ἢ σωτήριον φάρμακον 13). 

πακτῶσαι" σφηνῶσαι θύραν 15). 
παλαιόν" οἱ ῥήτορες ἐχρήσαντο τῷ παλφιὸν ἐπ᾿ ἀργυρίου ἐκ δα- 

1) Βουθοπάμμπι οὶ παιδολέτειρων, οΟὉ Ἐπτ. Με, 849. Οἵ, δ. 
2) ὑοηνθηῖ 5610]. Ρ]αΐ, [,γϑ]4. 207 ἢ. 
8) Οοάοχ παιδοῦσα. (]]Π] δος αἰχ!!. Οἱ, Οορϑι. Νίηβπηοβ. 

Χ, 4160. 
4 ῬΙατα Ἠδβγο 08. 
5) Ατιβίορῃ. ἀοΐατη. 855. (ἢ, Ἠδβγομίαπ. 
6) Ατὶβὶ. ΝᾺ. 262, Ῥιοία8 ΠάρΡοτ υἱάθίαγ οχ Αθ]ῖο ΠΙοηγβῖο, 

οἵ, βίαι. ρ. 898. 7. 
7) Βτγουῖα5 Ποβυ ἢ 08. 
8) Βτουϊὰβ [κχ, τῇῃοί. Βοκκ. ρ. 295. 18 [ογία886 ἃ] θχρ]!οδη- 

ἄστη Αδβοῆ. ΒΕ, Γ,.. 5 40. Ποιπθιὰβ πο σαιπάλημα ἀἰϊχιῖ, αυοά 
τη γα απ δυά 65 [υ͵5586 481 ἔγαδιτα ἀρὰ ουπὶ »» αυδθγογοὶ᾽᾽, 
864 παιπαλοέσσας, οἵ. δὅ6.0]. Θαγ885. κ. 97. 

9) Ἠδβγοῖ. [{80τρᾶτυηὶ Αὐἱβι. Ρ]αϊ. 1055, 411. 
9} Αϑβοῖν, ϑορί. 961, 
11) Οἵ, Ηδβγοβίαπι. 
12) οάοθχ σπαιωνεῖον. ΟἿ, Οταίθί. ἀραὰ Αἰμθη. ΥἹἱ. 268 Α οἱ 

Αδβοῃ. σά, 848: φαρμάκων παιωνίων. 
15) Βογίαθθθ οχ Ατόβη]οοῖιο, οἵ, Ρο]]. Χ. 27. 
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νείσματος ὀφειλομένου " οὕτως Λυσίας ἐν τῷ πρὸς ᾿Αλκίβιον" 
͵ὔ 5 μ) , ΨᾺΡ οῸ Ν᾿ Ἶ ͵ ᾿ γὰ 

καίτοι εἶ ὀποδεδώκει τῷ Κτησικλεῖ τὰς ν' πῶλαιάς, ὥσπερ 
(4: Ι 1 οὗτός φησι ἢ). 

πάλαι" τὸ ἤδη λέγειν εἰώθωσιν. 

πάλαι καὶ τρίπαλαι καὶ δεκώπωλαι λέγουσιν 3). 

παλαιοθβέτης" παλαιοπράψιων καὶ δρωςήριος 5). 

πάλωι θεοῦ " παλαιᾶς θεοῦ “). 
, ᾿ ! ᾿ δ τα κι ῃ 

παλαιότερον. καὶ ἄνευ τοῦ ὁ λέγουσι" καὶ τὸ ὑπερθετικὰν παλαί- 

τῶτον δ). " 
[ἐδ Ὲ Ἢ δ Ὁ 6 

παλαιςάς" σπιθαμάς, ἢ ἔμπαλιν δ). 

παλαμᾶσθαι" τεχνάζεσθαι 7). 

παλαμίὶς" τεχνίτης ὃ). 

παλαμναῖος" Φονεὺς ἢ μιαρός" πωλαμναῖοι ψὰὼρ λέγονται οἱ διὰ 

αειρὸς ὠνδροφονοῦντες" παρὰ τὴν παλάμην" καὶ Ζεὺς παλαμ- 

νῶῖος, ὃ τοὺς τοιούτους τιμωρούμενος" καὶ προστροπαᾶῖος ὃ προσ- 

τρέπων τὸ ἄγος αὐτοῖς 5). 
ποαλαμωμένων " χερσὶν ἐργαζομένων. 

παλάσια" τὰ συγκεκομμένω σῦκα πῶωλάθην λέγουσι καὶ παλωαβθίδω" 

εἰσὶ δὲ ἐξ ἰσχάδων ἢ σύκων κεκομμένοι βῶλοι πλινθοειδεῖς 19). 

παλῶώςή" θηλυκῶς" Κρατῖνος Νόμοις" μεῖζον τὸ δέος παλαιςῆς" 

Φιλήμων ᾿Ἐφεδρίταις - Σκιμπόδιον ἕν καὶ κώδιον καὶ ψιωθίον 

Ἴσως παλαιςῆς 11). 

1) Ἑογίαβθθ ὑθοί 8. ΒΟΥ οἰ ν ᾿Αλκιβιάδην. 
2 χα τοι. ἕᾳ, ΤΙιδή: 
5) Ποβγ ἢ ]08. 
1) Οοάοχ παλαιδέου οἱ 510 φυαοχιο ἢδθ5. δεα οἵ. δι. 1]. 6 ἢ. 
5) (οὐχ παλαίτερον. 
6) 1μεχ. βδοῆπι. ἢ ἐν πάλῃ. Νααίγαμι 1π|6]]Π1ρὸ. 
7) Οἵ. Πδβγοι. πωλωμήσασθαι. 
8) Ηδβγοῖ. 844. παρὰ τοῖς Παλαμνίοις χυοα ΘΙ πο Κἰὰ5. βου δὶ 

παρὰ τοῖς Σαλωμινίοις, οἷ. Μ. ϑομιημαί. 
9) ΑΙ]ὰ Ηᾶγρ. Πδθβυοῆ. οἱ ἴμοχ. τῃοῖ. Βθκκ, ρ. 298. 12. 
10) Οἱ, Ηδϑεγοῖ. Ααάς ἤδϑι. ΥἹ. 62 Α. 
11) ΒΜ ΚΘΗ 8. ΤΓϑοῖθ. ΡΓῸ δέος 50} πέος. ῬΒγγ πο 5. δ]. 

. 150. ἀπῖοθ ρυοραὶ ἰογτιηᾶπὶ παλώςή, ποη πσώλαιςή. ἢ Ηϑι. 
ΥΙ. 70. (Ὁ. Οτραϊ!ἀ θυ γογὰπΠῈὶ [ὉΓΠΊ ΠῚ 6586 πώλαςή, πᾶ Υἱᾶθοὸ 
ἴὰπη 86 48]685 ῬΉΓΥΠΙΟΙΙ ΠΟΙΏΪΠ18. [Ογπιᾶτη ἀοοθπο5. [͵586, [τὴ 
ΠΡΥΆΓΙΟ5. ἈΡΙ4Ζὰ6 ἰηΐοτιο πῶώλαιςή. Ἠϊπο ΠΟΙ ἰρβθὰ ρ]οβϑὰ 
παλαςή εοδῖ, 4ὰ}ὰ6 ἰογμηα [Ππογασαπὶ οὐ ΐπθ Θομμη πα δίαγ, 5864 
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παλεύετε" θηρεύετε" καὶ τὰς περιξερὰς τὰς θηρευούσας παλευ- 

τρίας καλοῦσιν "). 
παλευταί" (οἷ) τὰ λίνα (ἱςῶντες) οἷς τὰ θηρία ἁλίδκεται" ὡς καὶ 

παλευτρίδες " αἱ περιςεραί 3). 

παλεῦσαι" ἐξαπατῆσαι, ὑπαγαγέσθαι" καὶ πωλεύτριω" περιςερὰ 

πλώνος ὃ). 
παλεῦσαι" ὑπαγαγέσθαι: ἀπὸ τῆς πάλης ἢ τοῦ παλαίειν" οὕτως 

δ᾽ ἔλεγον τὸν εὐεξαπάτητον. 

παλημάτιον" λεπτὸν ἄλευρον ἢ). 

παλιλλογία " ταυτολογίω ὃ). 
παλιμβαλής" ὃ ἀνάταυρα πεσών. 

παλίμβιος " ὡς ἐξ ἀναβιώσεως δ). 

παλιμβολίω" ἡ εὐμετάβλητος γνώμη. 

παλίμβολος. ἀδόκιμος, εὐμετάβολος. ἀνελεύθερος - Κλήμης " δύνα- 

τῶι δὲ καὶ ἀντὶ τοῦ παλίμβουλος, ἐναντιόβουλος. ἐναντιογνώμων" 

ὡς καὶ παλίνδης ὄνος 7). 

παλίμφημα" δύσφημα, κακά, ἐναντία ὃ). 

παλινάγψελος᾽" ὀπίσω ἐπανελθὼν ἄγγελος 5). 

παλιναίρετα " ἐπεσκευωσμένωα καὶ οἷον ἐπίγναφω. οὐ καινὰ οὐδὲ 

ὑγιῆ 19). 

παλινδικεῖ" ἐπισυνάπτει δίκην 13). 

ἴῃ ὙΘΙΒΙΟᾺ 15 ΟΥΑΙ] οἱ ΡΠ ]ΘΠΟΠ15 ρουροῦᾶπη ἰθοϊ τα παλαιςή. 
ἀοάοχ ρζ. π|. σκηπύδιον. 

1) Ἠδβγοῖι. ἰπίογρσ. πάἀλεύεται. 
2) (οάθχ πώλευτά οἱ οἴη. οἱ οἱ ἱςῶντες. Ι,οου5 ΘΟΙΓΘοΐ8. 6Χ 

Ἠδογοι. Οἱ. Ηϑι. ΥἹ. 77 Ὁ. 
5) Οἵ. Περγοῖ. νυν. σαωλεύσας. " 
1 Ἠδβγοῖ. Ρο]]ὰχ Ὑ]. 62 οχ Αὐιβϑίορῃδμηα ἰαυααί. 
5) Ἠδ δυο. 
5) Ηϊπο οἰποπάαία8 Ποβυ ἢ. 
7) Λαἀποίαϊ!ο 6δϑὲ βοθίῃϊ τοίθγπάα 84 Ρ]αὶ. [μορᾳ. ΠΥ. 700 Α. 

Ἐχ δοάθῃῃ 81 Ἃ6βουρδιὶ Ἠθβυοθα8. ΘΟ ρ81 παλίμβουλος 4]ῖθτῸ 
Ἰοθο ῥτὸ (10 41018 Ἰθοϊοπθ σαλίμβολος. {ΠΠ|1πηὰ γοοᾶθα]ὰ ποπ ἰηἰ6]- 
᾿'σο. ϑυ14485 Παρεὶ: παωλίνδης ὄνομα. 

᾿ 8) Πθοιὰ5 ἰογίαβθδθ Ηθβυοῆ. ρῖὸ χκακώ ᾿ὰροὶ κακόφημα. 
5) ΟἹ. Πεβγοβιίυμ. 
10) (Ἰοβ85ὰ Ῥ]αἰοῃϊοαᾶ τοίθγοπάα δ ΤΊ. 82 ὸ, δ Τιμηδοὶ ρ]οβϑὰ 

6 ῬΠοίίο οπημθπήδηδα αἰχὶ ἴῃ ῬγοΪεσρ. Ρ. 114. Οἱ, Η65. Πδτρ. 
11) ΠΟΒΥ ΟΠ .5, 

Γ 
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παλινδορία " σκύτος 1). 

παλινδρομῶν " ὑποςρέφων 3). 

παλιγκάπηλος" ὃ μεταπράτης ὃ). 

παλιγκάπηλος" ὃ τὸ αὐτὸ ἀγοράζων καὶ πωλῶν" λέγουσι δὲ καὶ 
παλινέμπορος ἢ)... 
, Φ - 6 8 ᾿ ΚΑ . ΡΥ Ν , ϑο7ι᾽]νῃ.ν ᾽ὔ πάλιν" καὶ αὖθις" καὶ αὖτις" ταῦτα τὰ τρία ταὐτὸν σημαίνει, 
“ ᾿ Ε] Π -“ 2 - 3 [ ! 
ὥςε καὶ ἐκ παραλλήλου χρῶνται ἀμῴφοῖν, αὖτις πάλιν, πάλιν 
αὗτις λέγοντες ὅ). 

παλινοδίω" ἐναντία ὅδός 5). 
παλινοςήσας " ἐπανελθών 7). 

παλινσκίῳ" σκοτεινῷ" τὸ γὰρ πάλιν ἐπίτασιν δηλοῖ ὡς παλιγκώ- 
πήλος καὶ παλίμπρατος ὃ). 

ἣ Ἐι ε}5 Π 3 , 9 , 
παλιντράπελον" ἀντίςροζον, ἐναντίον, ὠντεςραμ μένον 8). 

,ὔ ἃ 9 , 3 ͵ “Δ Ν Ά 9 ͵ὕ . ἜΝ Ἶ , 

παλινῳδία" ἐναντία ᾧδή ἢ τὸ τὰ ἐναντία εἰπεῖν τοῖς προτέροις 0). 

παλίρρυτα κύμβαλα" 11). 

παλίνσκιον" τὸ ὑπ᾽ ἄλλου σκιωζόμενον 13), 
ἐμῶν γδ ε,ἰά8 παλιώρους" ὠκοντιςάς 15). 

Παλλάδος πρόσωπον" τοὺς ςατῆρως, ἀπὸ τοῦ σεσημωσμένου" ἐκ 

θατέρου γὰρ ᾿Αϑηνᾶς πρόσωπον ἦν 13). 
παλλακόν" τὸν παλλωκευόμενον 15). 

1) Αἀ41ι Πογομ 5. Ρ]αἰοηβ ΟὐΟμη οἱ ἰθϑι πο π μη. 
2) Ἠδβγομίαβ πωλινδρομεῖ. 
3) 146 φιδθ αἰχίπηβ δά γΥ. κάπηλος. 
4) Ἤδεγο. δβριοἰϊαν ἰοτίαββ Ασὶβὶ. Ρ] αἱ. 1106. 
5) Βεοίϊα5. βουῖθθβ: καὶ αὖ" καὶ αὖθις." 
8) Τηΐντα παωλινῳδία. Νοίαϊαι αἸΒΟΥΪ θη, 11] αἰ. ΘΓ'10 βαργᾶ 

ΠαΡαϊπη5 μεθόδιον οἱ μετῴδιον. “ΟΙ, Ῥτοίοσοπι. Ρ. 127. 
7) ΠΘβγοΠ 5. 
8) Πανροογαιίοη 6 ΘΟΡΠ00115 ΪΔοῆο ἰαπάαὶ χειμῶνι σὺν πάᾶλιν- 

σκίῳ., ὍὈῚ ἴογθ ργδϑία]! θυ λειμῶνι. 
9) ΟἿ. Ριπάαγ. ΟἸγπιρ. 11. 69. 

10) [,οχ. Βδοῆπη. αἀἀ. οἷα Στησίχορος ἐπὶ τῆς Τρωϊκῆς Ἑλένης. 
11) Οοάοχ παλίνρυτα. 
12) (οηγθηῖ [μοχ. τοὶ. Βοκκ, ρῥ. 294. 6. 
18) ἬρργοΙ. παλινώρους" ἄκοντας. 85 ΟΡ βουγᾶ. 
14) ὙΙὰ6 Ηδβγο. οἱ Ρο}}. 1Χ, 76. 
18) 65. παλλακός" ἐρρωμένος, ἈὈῚ ΜαβαΓαβ. 50 Υ}0 1} ἐρώμενος. 

Ἐογίαθθθ ργαθϑίαὶ ἀρᾷ Ρμοίϊαμη παλλάκιον βουίθοσ οὔ Αδ]}1] 
ὈΙοηγ 51} δαποιαιϊίοηθπι ἀρὰ ᾿ὐδίαι, ρ. 1419. 51. 
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παλμὸς" τρόμος, σεισμός 1). 

παλτά" τὰ δόρατα ᾿). 
πολτάριον " σεμίδωλις 5). 

παμμάχιον" παγκράτιον Ὦ. 

παιμμήςορα " πάντων τεχνίτην ). " 

παμπήδην παντελῶς δ). 

παμπησία " παγκτησία ἢ). 

παμπληθεῖς" πάνυ πολλάς ὃ). 

Πααμύλης" Αἰγύπτιος θεὸς Πριαπώδης 5). 

παμφαής" ἡ πᾶσι φαίνουσα,, Φαιδροτάτη 19). 

πάμφορος" παντοῖα φέρων 11). 

παναγές" καθαρόν" ἄγος γὰρ καὶ ἁγνεία καὶ μύσος κατ᾽ ἀντί- 

φρῶσιν 13). 
, , Μ εἩ Ἁ ᾿ ε , 13 

παναγής" ὃ κατὰ πάντα ὡγνὸς 13). 

Παναθήναια ᾿Αθήνησιν ἑορτὴ ἐπὶ τῷ ὑπὸ Θησέως γενομένῳ συνοι- 

κισμῷ, πρὸ τοῦ Ἐριχθονίου τοῦ Ἡφαίςου καὶ Τῆς " ̓Αθηναίων" 
γ Ἁ ςε ἈἉ ! ! λ - ͵ -- . 

ὕςερον δὲ ὑπὸ Θησέως" πεντέτης" καὶ ἀγωνίζεται παῖς, Ἶσῥ- 

μικοῦ πρεσβύτερος" καὶ ἀγενείου" ἀνήρ᾽ τὸ δὲ νικῶντι δίδοται 

ἄθλον ἔλαιον ὠμφιφορεῦσι " καὶ ὃ νικῶν ςεφανοῦται ἐλαίᾳ 

πλεκτῇ 13). 

1) Πδογομ 5. 
2) Ἠοβυο Ια. 
3) (οάθχ πσαλτάριω " οογγοχιὶ ΟΟΡθοι. 
4) Οἵ. Ὠιηά. «ἃ Ηδι, Υἱ. 112 Α. 
5) Ποβγομίαβ. 
5) Ηδβγομίαβ. 800]. ὅορι. Αἱ. 916. 
7) Ἠδβγομα5. [ἀ6πὶ Εἰ βίαϊ ἢ. Ρ. 1502. 48 560. νϑίβθαββ. 
8) ΡΙ]αὶ. Ιμεσσ. ΥἹΙ. 782 Β, 
3) Οοάεχ Παμύλης. Οοτγ. (ονοῖ. ΔΑαάι Ηδϑγοῖ. ἰθϑιπποπ πὶ 

(γαϊϊηὶ τηϊποῦὶ8 Γίγασιν. 
10) (οάοχ φαιδρότης " 50Υ1ρ81 Φαιδροτώτη. ΟἿ, Ἠδογοθίαηι. 
11) Ἠρβυοθυ5 παμφόρῳ. 
12) (οάοχ ἄγος. 
18) Οἵ, Μ. δομιηιάί. δὰ Πδβγομίθμ. 
14) Ῥοργδθβθηΐαυὶ οογγαρίαμη ΟΟαΙοΪ5 Ἰθοϊοπθη. δὶ ο]οββᾶ 

Ρ]αϊοπίοα 4088 πΠΟῚ τηυ]ἰὰπὶ ΘΠ] πη αἰ18 ἸΘσια ἀραὰ 850})0]. 
Ῥαγῃ. 127 Α: ἡὶ τῶν Παναθηναίων ἑορτὴ καὶ ὁ ἀγὼν ἐτέθη μὲν 
πρῶτον ὑπ᾿ Ἐριχθονίου τοῦ Ἡφαίξου καὶ τῆς ᾿Αθηνᾶς, ὕςερον δὲ 
ὑπὸ Θησέως συναγαγόντος τοὺς δήμους εἰς ἄςυ " ἄγεται δὲ ὃ 

Γ 4 



δ0 

Παναθήναια " ἀγὼν πεντετηρικὸς ᾿Αθήνησιν 1). 

πανάκεια " θεραπείω 32). 
παναλκές" ἰσχυρότατον ὃ). 

πανάμερον" δι’ ὅλης τῆς ἡμέρας 3). 

πανάνυτον" παντοδύνωμον. “" 

πανάπυςος" ἀνήκοος. 

πανωρμόνιον" παντόθεν ἡρμοσμένον ὅ). 

παναυγές" πάνυ λαμπρόν. 

πανδαισίας" πολυτελοῦς τρωπέζης, εὐωχίας δ). 

πανδαισία" πολυτελὴς τράπεζα ἢ). 

Πάνδια ἑορτή τις ἀπὸ Πανδίας τῆς Σελήνης" ἢ ἀπὸ Πανδίονος οὗ 

ἐςξὶ καὶ φυλὴ ἐπώνυμος" ἄγεται δὲ αὕτη τῷ Διί, ἐπονομωσθεῖσω 

ἴσως οὕτως ἀπὸ τοῦ πάντα δεῖν θύειν τῷ Διί ὅ).. 

πανδείνως " εὐφήμως λέγεται δὲ ὡς παναθλίως. 

πανδερκεῖς" πάώντω δρῶντες 5). 

πανδήμου: παντὸς τοῦ πλήθους ἢ παντὸς τοῦ δημώδους καὶ ὦνγε- 

λαίου ὄχλου 19). 

πανδοκεῖον" καταγώγιον" τὸ διδόμενον μισθοῦ ςεγανόμιον" λέγεται 

καὶ διὰ τοῦ χῖ διὰ τὴν τῶν ςοιχείων συγγένειων 11). 

πανδωρία" ἡ γῆ 1"). 

Πανιὰς αἶσα ἀπὸ τοῦ Πανὸς 15). 

ἀγὼν διὰ πέντε ἐτῶν" καὶ ἀνωνίζεται, παῖς "Ισθμιωα οὐ πρεσβύ- 
τερος καὶ ἀγένειος καὶ ἀνήρ᾽ τῷ δὲ νικῶντι διδόασιν ἕλαιον ἐν 

ὠμφιφορεῦσι καὶ ςεφανοῦσιν αὐτὸν ἐλαίᾳ πλεκτῇ. Ο. Ῥγο ες. Ρ. 60. 
1") Οἵ. Παγροοι. 
2) Πδβγοβ 8. 
5) ΟἿ, Πεβγοβίαηι. 
4) Ποργο 5 πανάώμερος. 
5) Ἠδβγο 5. Βογίαββο 6 Ρ]αὶ. Β6ρ. ΠΙ. 404 Ὦ. 
6) Οἱ, Ποργομίαιῃ οἱ Ἠάγροου. 
7) Οοάοχ πανδαίσιον. 
8) ΒΙΠΉ ΠΟΙ 1μ6χ. τοὶ. ΒΟΚΚ. ρ. 292. 10. Οἱ, Πάγροοτ, 
9) Ποβγο 8. 
10) Προ ο α5. Εογίαββθ ὁ ὅόορι. Αἱ. 844. 
11) ΟἿ. Ἰηΐτὰ ν, ςεγανόμιον. Οοάοχ ςεγανομεῖον. 
12 Τχ Ποβγοῖ. σουτῖρο πανδώρα. ΟΓ. Ατίβίορι. Αυ. 971. 
13) ΛΑΟΒΟΏΥ} σ]οθδὰ οδὲ ἂρὰ ἤρογοιι. Πανίας βήσσας, ππᾶπι 

ἢϊο 4αοχαθ τοροϑυοσ, ΟἹ, Μ. ϑοιηητάι, 



"ὁ ὦ 

παγκαρπία᾽" πανσπερμία 1). 

πανὸν" ἀπὸ τοῦ πάντα Φαίνειν σχηματισθέν, κατὰ μεταβολὴν τοῦ 

Φ᾽ Σοφοκλῆς Ἑ λένης γάμῳ 3). 

πανόπτης Ζεύς" πολυόφθαλμος" καὶ πανόπτριω 5). 

Πανὸς σκῶλος " ὄνομω σχήματος 4). 

πῶνός" δέσμη κλημωτίδων" οἱ δὲ γεώτεροι ᾿Αττικοὶ φανόν" ᾽Αρι- 

ςοφάνης 5). 

Πανὸς σκοπός" μανιώδης, ἐπεὶ τῶν φαντασιῶν αἴτιος ὃ Πάν" παρὰ 
τὸ φαίνειν λελεγ μένος δ). 

πανοσπρία" ἡ ἐκ τῶν ὀσπρίων (οίξις Τλ. 

Πάνοψ᾽ ἥρως ᾿Αττικός " καὶ ἐν τοῖς ἐπωνύμοις 8). 

πανοῦργος" ὃ πάντα ἐν πονηρίᾳ ἐργαζόμενος" λέγεται δὲ καὶ ὃ 
πάνυ φρόνιμος καὶ ὃ πάντα ἐπιςάμενος 3).. 

πανσέληνον λεκτέον οὐ πληροσέληνγον. 

πανσθενέςατον " ἰσχυρότατον 10). 

πανσπερμία" παγκαρπίω 1). 

πανςρατιᾷ" οὕτως λέγει καὶ Θουκυδίδης καὶ οἱ ἄλλοι 13). 

πάντα θεῖ κἀλαωύνεται" παροιμία ἐπὶ τῶν εὐπόρων 13). 

1) Ηδογοθιυ5. [ϑσιίαγ ἀρὰ ϑορῇ. ἱγαραὶ, 464, 4]10]. 
2) Οοάοχ σχηματισθέντα. 
5) 81. Ῥοϊβοῆυβ. Οὐοαθχ γάμῳ ζευς: - Πανόπτης " π. κ. π. 

564 ΤηΔ]1πΔ οὐτη ὨΙπα. δ( δι. Υἱ. 107 Ο βούθεγθ Πανόπτης" 
Ζεύς: - Πανόπτης" πολυόφθαλμος " καὶ πανόπτριω: “ 

4) Οἵ, Πεβγομίαμῃ ἰθ14. Μ. ϑοβιηαι. 
5) Τπ 6 ]Πριτὰγ ἰογίαββθ Αὐὶϑί. ΤΠ γϑιβίγ. 508 ΠῚ πὰποὸ φανόν. 
ὅ) ογίαββα οχ ΒΌροΟΙ 6, οἵ. Ῥμοῖ. ν. σκοπός. Αρυὰ Ἠδβγοὶι. 

ΟΠηηἶα ἰαγραία. {ΠΠΠΠπ|ὰ σοῖρὰ πωρὰ τὸ ᾧ. λ. Β0ρθυουϊ ο]ο5586 
το! ἀθτη. οργαθὶ οϑὶ ἰοησὰ δάἀποίαϊϊο 46 ᾿ὰο ρ]οββᾶ ἴῃ 
Αἀγθυβαγ 5. 

7) Ηδογοθα8. ῬοΟ]]ὰχ 1. 248. 
8) Β Ρ]αίοπ. [,.γ814. 1π|1. Μ. Βομιηιαι, δἀ Ἠδογοῆ. σοηιοὶΐ 

ἐν τοῖς ρ΄ ἐπ. 
5) Ιὴ Ῥοπδιη ρᾶτίθπι δοοίριαην ρ8}}}0 τ] η5 ἀπ 4]. 

10) Ἠδφβυομιυ5 πανσθενεςάτῳ. 
11) Ἐοτία886 6 ΡΙαῖ. ΤΙ. 75 (Ὁ. 
12) οαοχ πανςρατεία. Τα 6]]ΠἸσ! αν Τααο. ἢ]. 51. 
195) ῬΙΘπΙα5 ὅ0Π0]. Ατὶϑι. θο]. 109: ὅκ᾽ ὠργύριον ἧ πάντα θεῖ 

κἀλαύνεται. υὉὶ ΟΟΥΓΙσμ : οἷς ὦργ. 
ἄ"» 
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πάντα κάλων σείειν" παροιμία ἐπὶ τῶν πάσῃ προθυμίᾳ χρωμένων" 
παρῆκται δὲ ἀπὸ τῶν τὰ ἄρμενα χαλώντων ὃ). 

πάντα κάλων" ἐπὶ τῶν μετὰ πάσης προθυμίας πραττόντων. 

πάντα λίθον κινεῖν" Πολυκρώτει τῷ Θηβαίῳ χρησμὸς ἐξέπεσεν 

πριωμένῳ τόπον ἔνθα Μαρδόνιος ἐσκήνωσεν, ὅτε Πέρσαι ἔφυγον, 

εὑρεῖν χρυσόν" οἱ δὲ εἰρῆσθαί ᾧῴασιν ἀπὸ τῶν τοὺς καρκίνους 
θηρευόντων 2). 

πάντα ὀκτώ" οἱ μὲν Στησίχορόν ᾧωσιν ἐν Κατάνῃ ταφῆναι πολυ- 

τελῶς πρὸς ταῖς ἀπ᾽ αὐτοῦ Στησιχορείοις πύλαις λεγομέναις " 

καὶ τοῦ μνημείου ἔχοντος ὀκτὼ κίονας καὶ ὀκτὼ βαθμοὺς καὶ 

ὀκτὼ γωνίας" οἱ δὲ ὅτι ᾿Αλήτης κατὰ χρησμὸν τοὺς ἹΚορινθίους 

συνοικίζων ὀκτὼ φΦύλως ἐποίησεν πολίτας καὶ ὀκταμερῆ τὴν 

πόλιν 5). 

παντάπασιν" ἀντὶ τοῦ παντελῶς καὶ ὅλοσ χερῶς, σφόδρα 4). 

πανταχῇ πάντα τρόπον" καὶ πανταχοῦ" ἐν παντὶ τόπῳ" καὶ πᾶν- 

ταχόθι" πανταχοῖ δὲ καὶ πανταχόσε" εἰς πάντα τόπον δ). 

“παντέλειον " ὁλόκληρον. ' 

παντευχίων " πανοπλίαν δ). 

παντὶ σθένει" ὅλῃ δυνώμει ἴ). 
παντί τῳ" παντί τινι 8). 
παντοδαπά" παντοῖω 5). 

παντοδωπώτερον" συνκρίνοντες λέγουσιν. 

παντὸς μᾶλλον" ἀντὶ τοῦ πάντως. 

πάνυ" λίαν. 
πάνυ σφόδρα" ἀνάπαλιν δ᾽ οὐ λέγουσι σφόδρα πάνυ 19). 

1) Πδεγοῖ, ΥὙἱᾶάθ [πι|ϊ, δὰ Ζθπορ. 462, ϑ1π}}Π|ὸγ 5080]. Ρ]αὶ. 
ϑΊϑγρΡῖ. 589 Ὁ. 

2) Ηδβγοβ 51Π|1}1ἃ ; 5644. τη]1ηὶ ἰθρθῦθ ἧς μέμνηται ᾽Αριςο- 
Φάνης 4υᾶτη ᾿Αρίςαρχος. ΝΙά6. ρῥγδϑίογθα [ηἰἰ. δ ζΖθμορ. 465. 

5) Οἵ΄. Ρο]]αο, ΙΧ. 100. Α]ὰ οἱ ἀφίθυϊογα ζθμου. 478. 
4) Ἠδβγο ] 08. 
5) Ῥτὸ καὶ πανταχόθι Ἰθσοιὶπὶ : καὶ πανταχόθεν" ἐκ παντὸς 

τόπου. 
6) Ποβγομίαβ. Παυὰ γᾶτο ἱγαρίοὶ. 
7) ΠΟΒγΟ 08. 
8) ἨδβγοΒίυ8. 
9) ΕΓ. Πεβγοβίαηι. 
10) ΝΟ ΔΒΒθη 0 Υ, οἷ, Αρβοι, Εἰ, Τ,, ξ 56, «αὶ Ἰοοιιβ ἰαυδαίαν 

40 ἢϑι. Υἱ. 179 Ὁ. 
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παμφάλυγα" τὸν πομφόλυγα " Σώφρων "ἡ. 
πανώλης" πανώλεθρος 3). 

Πάξοι" νῆσοι φατ᾽ ᾿Ιταλίαν ὃ). 
παππάζοιεν" πατέρα καλοῖεν 3). 
πάππας" τοὺς πατέρως καλοῦσιν ὅ). 
πάππος" αἱ ἐπὶ τοῦ κάτω «χείλους τρίχες, μύςαξ δὲ αἱ ἐπὶ τοῦ 
. ἄνω 9). 

πάπποι" αἱ τῶν ἀκανθῶν ἐξανθήσεις ἴ). 
παρά" διά. 

παραβαλέσθαι" τὸ παύσασθαι καὶ ἀπαλλαγῆναι" ἡ δὲ μεταφορὰ 

ὠπὸ τῶν ἐρεσσόντων. 

παραβάλλεσθαι" τὸ ἐξχπατῆσαι" Θουκυδίδης α'" οὕτως καὶ Ὅ μη- 

ρος" παραβλήδην ἀγορεύων 5). 

παραβαλοῦ" παύου" κυρίως δὲ παραβάλλειν λέγεται τὸ παῦσαι 

τὴν κώπην τῆς εἰρεσίας 5). 

παραβάλλεσθαι" παρωκαδῆσθαϊ, συνθέσθαι 19). 

παραβεβάσθαι τὰς σπονδάς " τὸ παθητικὸν τοῦ παραβεβηκέναι, 
πάνυ ἀκολούθως " Θουκυδίδης 11). 

“παραβιβάξεσθαι" παραβαίνεσθαι. 

παραβλέπειν" ὑποβλέπειν. 

παραβληθησόμενος" συγκριθησόμενος, διμοιωθησόμενος 12). 

παράβολος" 15). 

1) Οοάοχ παμφάλυα. 
2) Ποβυ θα. 
3) ἨοογομΙυ5. : 
ἢ (οάοχ παπάζοιεν" παρωκαλοῖεν. βοὴ Ποβγοβ αβ. 
5) (οάεχ πάπας. Ἦδθρο. οἱ βΈΡΘΓΙΟΙ ΟΡ βθυυδίο 6 ἰθχίοο τ|6- 

ἴουοο φυοά βίαι. ἰααάαὶ Ρ. ὕθὕ. 19. 
6) Ἑαάοπι ἰαυάαὶ ᾿ἰυβίαιϊῃ. ᾿. 1496, ὅ1 6 γῃθίογιοο Ἰθχίοο, 864 

ἀἰδοσίθ πηθιηογαΐ βουρίαγαπη μάςαξ. ΟἿ, ρ. 1505. 7. 
7 Οἱ, Ηοβγοϊίαμη. Ἰὐαβίαιῃ. ρ. ὅ6ὕ. 54. 
πον, 1. 195. Ποπι. {Ππ4}.δ, 6. 
5) Οἵ, Ἠεβγομίαμα. Ἐκ Αὐιβίοριι. ἤδη. 180, υἱ νἱαθίαγ. 
10) Ἰμοσοτίη παρωκαταθέσθαι ρτὸ παρακαθῆσθαι. 
ἘΠ ΤΠΉΟΥΤΕ, 195, 
12) Ἠθβγ θυ. 
13) Τηϊογργοίαϊοηθια υἱάθ αἀρυἀ ῬὨγγπιοῖ. Βθκκ. ρ. 60, 16, Ιῃ 

Οοάϊος 56 Π] ΘΟ 818 ΥΟ 8. 



δά 

παραβύουσα " παρωκαλύπτουσα 1). 
παράβυςον" παρακεκρυμιμμένον, λάθρᾳ γινόμενον 3). 

παραγγείλας" ). 

παραγκωνίσας " ὠποςρέψας, ἐκ τῶν ἀγκώνων δήσας Ω, 

παραγνούς " παρανοήσας. 
͵ , ͵ ς Ν - , 9ς , ἔτ ΑΥ 

πωραγραφή" δίκη λεγομένη ὑπὲρ τοῦ μὴ εἰσαγώγιμον εἶναι τὴν 

δίκην, μηδὲ ὠγωνίσασθαι τὴν εὐθυδικίαν" παρεγράφοντο δὲ διὰ 
! Ν δ ᾿ ͵ ὃ Ν ! ὃ Ν ! Ἃ , 5 

τρόπων δ'" διὰ προσώπων, διὰ χρόνων. διὰ τόπων, διὰ τρόπων δ). 

παραγράφεται" ἐξουθενεῖ, παραιτεῖται, ἀποβάλλεται δ). 
ἥ , ἰν ! [νά ἈΝ - Ἁ “ δι ν , 

παραγραφή" ὅταν λέγῃ τις ὅτι τὸ πρᾶγμῶω περὶ οὗ τὸ ἔγκλημά 

ἐςιν, εἰσήχθη' πρότερον εἰς δικαξήριον καὶ ψγένητωι περὶ αὐτοῦ 

γνῶσις" καὶ διὰ τοῦτό φησι μὴ δεῖν ἔτι περὶ αὐτοῦ συνίςασθαι 
-Ὁ - « 

κρίσιν" μάλιςα δὲ τοὺς νόμους ὠναγινώσκει τοῖς δικαςῶῖς, οἱ 

πλεονάκις περὶ τῶν αὐτῶν οὐ συγχωροῦσιν" λέγει δὲ περὶ αὐτοῦ 

τοῦ πράγματος, ὥμα τοῖς δικαςαῖς παραδεικνύς, ὡς οἱ πάλαι 

δικάσαντες καὶ δικαίως καὶ κατὰ τοὺξ νόμους ψηφίσαντες" καὶ 

τοῦτό ἐξςξὶ παραγραφή" καὶ ἐπ᾽ ἐκείνῃ τῇ δίκῃ περὶ ἧς οὐδὲν 

ὥριςαι πωρὰ τοῖς νόμοις, οὐδὲ ἔνεςιν αὐτὴν ὃ εἰσάξων, ὥσπερ 
ἃ Ἀ Ξ᾿ , - ἊΣ 3} - ! 

καὶ τὰς ἄλλας δίκας" τῶν γὰρ ἄλλων, δικῶν προστέτωκται 

ἑκάξφῳ τῶν ἐν ταῖς ἀρχῶῖς εἰσάγειν τινά" πωρανράφεσθωαι οὖν 

ἐφεῖται καὶ τοῖς τοσοῦτόν τι ἐγκαλουμένοις, περὶ οὗ οὐ νενοι(ο- 

θέτηται Ἴ). 

παράδειγμα" εἰκὼν ἢ χαρακτὴρ ἔννοιαν ἔχων αἰσθητοῦ πράγιμωτος" 

ἰςξέον δὲ ὅτι ἄλλο παράδειγμω καὶ ἄλλο πωραβολῆ" παρό:- 

δειγμα μὲν γάρ ἐςιν ὅταν ὠντιπωραθῇ τις ὅμοιον ὁμοίῳ, οἷον. 
ἣ - ! . Χ, ἡδὺ 41, ἢ 2 ἢ τ 9. ἷδν 

λογικῷ λογικόν" πωρωβολὴ δὲ ὅτων ἀνόμοιον ἀνομοίῳ οἷον ἀλόγῳ 

λογικὸν ἢ ἔμπαλιν. 

πωράδειξις " ὁμοιότης, δήλωσις. 

παραδιαιτᾶσθαι" τὸ παρ᾽ ἑτέρῳ τινὶ ΡΥ 

1) Οἵ. Ποογομίαπι θα. Πα ἰκθη πα. 
ΟἹ. Ποργοῖ. Ἠδγροον. οἱ [μοχὶ τμοῖ, θοκκ, ῥ. 292, 2 
πη (ὑοά!ο6. βθῃ ΘΟ 8115 ὙΔΟΙ 8, 
ἢ ἢ ογο 5 παραγ κωνίσασύαι. 

Βγουίαβ [μχ. τοὶ. 6. ρ. 297. 17. ΟΓ, Παγρ. οἱ ἱπίτγα, 
6) Ἠδδγομῖα5. ἰαπίαπι ἐκβάλλεται. 
7) Μα]ὰ ψηφίσαιντο οἱ τοιοῦτόν τι. 

ἈΦ 



ὧι ὧι 

παρὼ δίκην" παρὰ τὸ δίκαιον 1). 

παράδοξον" ἀπροσδόκητον, θαυμαςὸν "). 
παωραθέουσι" παρατρέχουσιν ὃ). 

᾿παραθήγειν" ἀκονᾶν, παροξύνειν ἢ). 

παραθήκην" Πλάτων Συμμωχίᾳ 5). 

παραιρημάτων" τῶν ἱματίων. Θουκυδίδης δ). 

παρασαβάζειν" παραμαίνεσθαι" ἀπὸ τοῦ σαβοῦ" τοὺς γὰρ παρὰ 

τῷ Σαβαζίῳ βακχεύοντως καλοῦσι σαβοὺς καὶ τὸ βακχεύειν 
σαβάζειν ἢ). 

παραθήξονται" παρακονήσονται. 

παωραθρήσειωας " παρίδοις ὃ). 

παρεξόρουσον" ᾿Αριξςοφάνης Ταγηνιςαῖς" ἀπέδωκαν δὲ οἱ μὲν παιδιᾶς 

εἶδός τι" Ἑῤφρόνιος δὲ παροιμιωδῶς λέγεσθαι ἐπὶ τῶν παρᾶκε- 
λευομένων ταχέως ἥκειν ἢ ἀπαλλάττεσθαι 5). 

παραιρήσεται" ἀφαιρήσεται. 

παραιροῦνται" ἀφαιροῦνται 19), 

παρ᾽ ἀκαρῆ᾽ ὀλίγου 11). 

παραιτεῖσθαι" παρακαλεῖν, συγγνώμην αἰτεῖν 13). 

παραιτητής παωρῶκλήτωρ, ἀπολογούμενος. 

παρακαταθήκη " ἐνέχυρον 15). 

παρακατάςφασις" ἀργυρίδιον ἦν μία δραχμὴ ὑπὸ τῶν ἰδίας δικα- 

ζομένων δίκας τοῖς διαιτηταῖς καταβαλλόμενον" ἔτι δὲ καὶ παρὰ 

1) Πεβγομία5. 
2) Ηδβγομίαβ. ΟοΥτῖσα ἴμοχ. τῆοὶ. Βδκκ. ρ. 289. 2. 
Ὁ) Ηδβγ θυ. 
4) ἨδβγοΠυ5. 
5) γ7ιά6 ἂἃῃ πώρωκαταθήκη γϑυὰπι 811 00 ΡΏγγπ, ἔο], 158, 
6) Οἵ. Πδργοῖ. οἱ Απιαιϊὶ, Βοικ. ρΡρ.112. Εχ Τῇας. ΙΥ̓. 48. 
7 Ποβγοῖ. σαραισαβάζειν οἱ ἴᾶθ6 ΄υοχας βογιρίαγα 'π ῬΠΟΙΙΙ 

οοὐ!οθ. 
ὅ) (οάοχ παρίδης. Οοηίογοπαα οὶ Ηθϑγοῖι. ο]οβϑὰ : πωραθροξίας " 

περιδρωμείως, 406 πὰπο οδαϊαγ παραθρέξειας " πωρωδράμοις. 
9) Οοάοχ παραϊξορουσον, 46 410 τποηβίτο υἱάθ οθταθαπ,, 

Ὀιπάοτπαμῃ, δοιποκίαπι, (οροίαιῃ. ! 
10) Ἠδϑγ Ὠἰυ8. 
1) Οοάοχ πωρακαώρής. (ἰοττ, Βογηπατάγυβ. Ρ]αὶ, Αχίοοι, 566 (.. 
12) Ἰάοϑῃ [μοχ. τοί, Βεκκ, ρ, 289, 21. 
1) Πρ ΟΠ 5, 
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τῶν ὑπομνυμένων αὐτάς" κατεβάλλετο δὲ καὶ τοῖς θεσμοθέταις, 

ἐπί τισι γραφαῖς 1). εν 
παρακεκομ μένος" ἐξεςηκώς, πωράώφρων, μαινόμενος 3). 

παρακελεύεται" προτρέπετωι, διεγείρει δ 

παωρακελευςοί " οἱ ἐκ παρακελεύσεως καὶ παρωκλήσεως σμδδλημιοβάς 

γοντες καὶ οὐ ςασιάζοντες 1). 

παρακελευςοί" οἱ σπουδαςαί" ὃ γὰρ σπουδαφὴς τὸν αὐςηρὸν καὶ 

σπουδαῖον οἰκεῖον δηλοῖ δ). ΤᾺ 
παρωκινοῦντα " ἐξις ἀμενῶ. 

παράκλητος ὡς ἡμεῖς εἴρηκεν Λυκοῦργος. 

πωρωκοᾶν" παωρῶνοεῖν καὶ πωραφρονεῖν" κοᾶν γὰρ καὶ κονᾶν τὸ 

φρονεῖν δ). 
παρακονᾶν" τὸ ἐν τῷ φιλεῖν διατρίβειν 1). 

παρὰ κωφὸν ἀποπαρδεῖν" παροιμία, ἐπὶ ὠναισθήτων ὃ). 
παρῶκροτοῦντες " παραθαρσύνοντες, παρορμῶντες. 

παρωκεχόρδικεν" οἷον παρημάρτηκεν λέγουσιν ᾿Αττικοί, καὶ παρώ- 
«ορδὸν 5). ; 

παραωκρούεσθαι!" ἐξαπατῆσαι" ἤτοι ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν οὐ βίᾳ 

ἀλλ᾽ ἐξ ἐνέδρας παρακρουόντων χειρὶ ἣ ποδί 19). 

παρωκρουσιχοίνικος" πωρωκρουόμενος ἐν τῷ μετρεῖν" τὸ γὰρ ἀπατᾶν 

παρωκρούσασθαι ἔλεγον. ὅθεν καὶ κρουσιμετρεῖν καὶ θυροκρους εἴν 11). 

παρωλέγειν" τὰς ὑπερεχούσας ἐν ταῖς ὀφρύσι τρίχας ἐκλέγειν 132). 

πάραλοι" οἵ τε ἐν τῇ νηὶ τῇ παράλῳ πλέοντες καὶ οἱ τὴν παρά- 

1) Οοάοχ ὠργύριον ἐν μιᾷ δραχμῇ. σοττ. ὁχ ἴμοχ. τοὶ, Βοκῖς. 
Ρ. 290. 19. Υἱάο χυοαὰθ Πτροον. Υ. παράςασις. 

2) Ἠοβγο 5 παρακεκομ μένον " ἄνανδρον. 
3) 819 ΡΙαῖ, Ιμεσρ. ΥὙΠ|, 857 (. 
4) Οἱ. Τηπογά. ΥἹ. 15. 
5) ΝΟΠ ΡΓΟΥΒιι5. 1Π 6 ]]Π|σὸ οἱ πθβοῖ9 40 τϑίθγθη απ 5ἱΐ. 
6) Εἴ. Ποβγομίαπι. ϑαρτὰ γν. μακκοᾶν. 
7) Ἠδϑγο 5 Θχρ. τὸ ἐν τῷ ἀσπάζεσθωι παωρατρίβειν τὸ γένειον 

καὶ τὰς παρειάς. 
ὃ) Οὐάοχ ὠποπέρδειν. ὕοτν. Οορει. Ἠδθγομίαθ. Οἱ, [ηἰϊΦ, δά 

Ὠίοροπ. 645. 
Ὡ ΟἿ. Ηδβγοβίυμ. 
10) Οἵ. Παγροον. 
11) ΠΟΒγ Ομ ὰ5. Ῥο]]ὺχ ΕΥ̓͂, 109. 
12) ἂχ Ατιδίορι. Εἶοοὶ. 904. Οἱ, Ποογοῖ, οἱ Ρο]]. 1], 5. 



δ7 

λιὸν τῆς ᾿Αττικῆς κατοικοῦντες, ὥσπερ ἕτεροι πεδιώσιοι καὶ 

διώκριοι" πάρωλος δὲ τριήρης ἱερὰ καλεῖτωι, ἥτις διηνεκῶς ταῖς 

ἐπειγούσαις χρείαις ὑπηρετεῖ" ὅπότε δὲ ἐκ τῆς ἀλλοδαπῆς 

μεταπέμψασθαι ςρωτηγὸν ἠβούλοντο ὥσπερ ᾿Αλκιβιάδην ἀπὸ 

Σικελίας, τῇ παρώλῳ ἐχρῶντο" λέγεται δὲ ἡ αὐτὴ καὶ Σωλαᾶ- 

μινία" ὕςερον δὲ ἄλλαι δύο προσεγένοντο αὐταῖς ᾿Αντιγονίς τε 
καὶ Δημητριάς ᾿). 

παραλογισμός" ἀπάτη λογισμοῦ 3). 

παρῶώλογιςής ἀπατεῶν 5). 

παράλογον" λέγουσιν ἀρσενικῶς οἵ τε ἄλλοι καὶ μώλιςα Θουκυδίδης " 

τὸ παράδοξον καὶ ὃ οὐκ ἄν τις προσδοκήσειεν" οἷον τοῦ πολέμου 

τὸν παραλόγον" καὶ ὅτι ἐγένετο πολὺς ὃ παράλογος ἢ). 

παράλογος" τὸ ἀνέλπιςον, τὸ παρὰ προςδοκίαν. 

Παρώλιον᾽ ἡρῷον Παράλου τινὸς ἥρωος ἀφ᾽ οὗ τάχα καὶ ἡ Πάρα- 
λος ναῦς 5). Ν 

πάραλος" ἱερὰ τριήρης ὥσπερ καὶ ἡ Σαλαμινίωα " ἦσαν δὲ καὶ ἄλλαι 

τριήρεις δύο ᾿Αντιγονὶς καὶ Δημητριάς, ἔτι δὲ καὶ ᾿Αμμωνιάς" 

ἀλλ᾽ ἡ μὲν πάραλος ἐπέμπετο πρὸς τὰς θεωρίας, εἴς τε Δῆλόν 

ῴημι καὶ ᾿᾽Ολυμπίαν: ἡ δὲ Σαλαμινίω πρὸς τὸ μεταπέμπεσθαι, 

τοὺς ἐξ αὐτῆς ᾿Αττικοὺς ἀδικεῖν δοκοῦντας " ἐπολέμουν δὲ δίζως 

καὶ αὗται αἱ τριήρεις δ). 

πάραλος " ναῦς ἱερά, θεωρίς " ἦν δὲ καὶ ἑτέρα Σαλαμινία 7). 

πωρωλοῦμαι" παροιμιωκῶς" εἰώθεσαν γὰρ πρότερον ἐν τοῖς βαλα- 

γείοις οἱ πλούσιοι παρῶλούειν τοὺς πένητας. ᾿Αριςοφάνης ᾽Ανα- 

γύρῳ" ᾿Αλλὼ πάντας χρὴ παρωλοῦσθωι καὶ τοὺς σπόγγους ἐᾶν" 

(οἷον) συνεισιένωι τοῖς πλουσίοις ὥξε μηδὲ σπόγγους φέρειν ἀλλὰ 

τοῖς ἐκείνων χρῆσθαι 8). 

1) Ἐογίαβθβα ἰᾶθο ρου ποηὶ δά Τπαογά. ΥΠ]Ι, 74. Υἱά46 ἰηΐτα 
οἱ [μοχ. τοί. ρ. Ῥιοῖ. ρ. 675. 28, Οοάοχ ἀντιγόνης ---- δημητρίας 
οἱ 510 ποὸχ 864 ὠμμωνιάς. 

2) Ηδϑγολία. 
5) Ηδβγ μα. 
ἢ Τμυογά. 1. 78, Π[. 8ὕ. 
5) ΒΙμ ον Τμοχ, τοὶ. Βοκκ. ρ. 294. 1. Ῥτοὸ ἥρωος Οοάδχ ἡρῴου. 
ὅ) Αῃ ἐξ αὐτῆς ᾿Αττικῆς 1 Οδίθγαμη οἵ, θαργὰ οἱ ΠΥΡροΟΥ. 
7) ΒΙΠΆΠΠ6Υ 1,6χ, τοὶ. Βεκὶς, ρ. 298. 8. 
ὅ) ϑαρρίον! οἷον. Οἱ, Ῥο]υο. ΚΠ. 1068 οἱ Ἠφογοϊίαπι ΙΡἰ4. 

Μ, ϑομημάς, ἤθπι ἤρθη 8815 ἰη 6 }}1σὸ, 
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παράλληλον" ὅμοιον, ἀκόλουθον, ἐγγὺς ἀλλήλων, ἐξ ἴσου ἢ), 

παραλουργίς  παράβαφος 3). 

παραμείψας " παραλλάξας ὃ). 

παρωμπυκίζεται" παραπλέκεται τὰς τρίχας ἢ). 

παραμυθῆσαι" συμβουλεῦσαι" καὶ παρορρθη αὐδθνννει ὡσαύτως 5). 

πορθαιθίσαν: ληρῶν δ). 

παραπέτασμα" τὸ προκάλυμμα κυρίως τῶν πορνῶν δι νοβάθεκονκι 

ὑπὲρ τοῦ μὴ ὁρᾶσθαι τοὺς εἰσιόντας" ἔχει δὲ καὶ ἄλλω σημαι- 
νόμενα ἡ λέξις ). 

πωράπηγμα" κανόνα" καὶ εἶδός τι ὀργάνου ἀςρονομικοῦ ὃ) 

παραπλαγιώσας " πλαγιασάμενος 5). 

παράπηχυ" ἱμάτιον τὸ παρ᾽ ἑκάτερον μέρος ἔχον πορφύραν" τοῦτο 

δὲ καὶ πάᾶάρυφες καλοῦσι!" τὸ δὲ κύκλῳ τὴν πορφύραν ἔχον, 

ἔγκυκλον 19). 
παραπλέξαι ἐμπλέξαι 11). 

παωραπλήξ' μαινόμενος, παράφρων, τὰς φρένας βεβλωμιένος 13. 

παρὰ πόδας" εὐθέως ἢ ἐγγὺς ἢ πλησίον 15). 

παραπτερυγίζειν" κολακεύειν, πὸ τῶν ἀλεκτρυόνων. 

1) Ο, ᾿Ηδβγομίαμι. 
3) Ῥο]]. ΥἹΙ. 86. Οἷ, ΜΝ. ϑομηνάι. δά Ἠδβ. γν. παραλουρνεῖς. 
8) Ῥεγρθγᾶμῃη ΠΟβγο 9 πωρωμήξας. 
4) Ἰάθῃη 860. γείθγθβ Βαδίαι εἴας. ἰγαά Ρ. 1280. 51, οτθᾶο ὃχ 

Αγιβῖ, 1 γϑιβίσ. 1816 δ] παραμπύκιδδέ τε, χαρά οἸ᾿πὶ Ἰοσεραϊατ 
πο ὑοῦ} παραμπυκίδδετε, 4αρα ρῥγοχίπηθ ἃροϑὶ ἃ πωρωμπυ- 
κίδδεται νοὶ] παραμπυκίζεται. 

5) Ναπαύδῃ ἴῃ ἀ8ὰ ἰαϊξ δοίϊγα ἰογηα. Ἐοτίαϑθα αἰϊαὰ σαὶ 
Ἰαϊοι. 

6) Ηδβγομῖα5 παωραπαίει. 
7) ΒμΜΠΠοΥ [μοχ. τοὶ. Βοκκ. ρ. 294. 9, 
ὅ γοοαρα!αμη θοιποοιίθαμι, οἷ. Ὠῖορ. [ἀογὶ. ΙΧ. 48. Ρτο- 

Ἰοροιη. ρΡ. 125. 
) Οοάοχ πλασάμενος. ιηοπάαϊα Ἰδοιο ἀρὰ Ἠδδγομίαπι. 

10) Τήβαγραν! Μαομο ἀρὰ Αἰμθη. ΧΠῚ. ὅ82 ἢ. Οἱ. Πδβγοῖι. 
Ῥο]]. ΥἹΙ. ῦ8. ΤΥ. 118 οἱ 120. Ῥοβιγοπιὰ 9] οϑδᾶθ γοῦθὰ ἱπ Οοαϊοο 
ῬΟΓΡΟΓΆΓη ᾿ἰογαϊὰ ῬΡοϑβϑὶ υὙοοθῖη παρ᾽ ἕκαςα. 

11) Ποβγομίυ5. θοία8 [οτία886 σωρεμπλέξαι, οἵ. ἰηΐτα γν, σᾷρε- 
πλεξάμην. 

12) Ἠοβογοβίι5. 
1) ΠοΡγΟΠΙ5 πωρὰ πόδα. 
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παναριμόνιον" ὄργανον μουσικόν. ἔΑλεξις" --- ἐν ᾧ Τὸ παναρμόνιον 

τὸ καινὸν ἔντεινον τεχνῶν 1). 

παράρρυμω ποδός" τὰ ὑποδήματα τὰ ῥυόμενωα τοὺς πόδας 3). 

παρασάγγης" εἶδος μέτρου Περσικοῦ ὅ ἐςι ςάδια τριάκοντα Ἶ). 

παρασημαίνει " δηλοῖ, χαράττει ὅ). 

παράσημος " ἀδόκιμος 5). 

παράσημος ῥήτωρ ὃ φαῦλος" ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν νομισμάτων" 

τούτων γὰρ τὰ φαῦλα παράσημα λέγεται 5). 

παρώσιτοι " οἱ ἐπὶ τὴν τοῦ σίτου ἐκλογὴν αἱρούμενοι" κεῖτωι ἡ λέξις 

ἐν τῷ τοῦ βασιλέως νόμῳ 7). 

πωρωσεῖσαι τὰς χεῖρας" τὸ ἐν τῷ τρέχειν γινόμενον. 3 

παρωσκήνιω " αἱ εἴσοδοι αἱ εἰς τὴν σκηνήν ὃ). 

παράσιτος" κοσσοτράπεζος 5). 

παρασπιςής " παρεςὼς ὁπλίτης 39). 

παράςασις" ἡ διδομένη δρωχμὴ ὑπὲρ τοῦ εἰσαχθῆναι τὴν δίκην" 

Ανδρες. Ἑλλήνων ἄριςοι κωταβαλεῖν παράςσιν 11). 

παρασπονδήσας" παραβὰς τὰς σπονδάς 12). 

παρασπονδοῦμαι" παωραβαίνομαι. 

παραςησάμενος" παραλαβών, ἑλών, καταςρεψάμφενος 13). 

1) Ϊὴ ἐν ᾧ Ὠορτᾶθο οἱ Μίθιπθκίιο υἱβϑατη οδϑὲ ]Ἰαΐθα [θ]8 6 
ΠΟΠΊΘΠ, Λίνῳ γε] Ὕπσνῳ. Ῥτὸ τεχνῶν δχυίϊάθπι ργδθι α] θυ πη τρέ- 
χων. Οἱ. Μροίπεκ. ἔτασιαϊ, οι. ΠΠ. 824. 

2) Οράοχ παρώρυμμω. ῬΙυτα ἂρυὰ Ποογομίαμπη «αὶ Ἰαυάαὶ 
ΘΟΡΠΟΟ]15 ῬΟΪΥΧΘΠἃΠΙ. 

35) Ηδβγομία5. (ἝΪ. Ῥτοίθροιῃ. ρ. 112. 
1) Βοοίϊα8 4υᾶπὶ Ποβυοῆ. 4] οχρ. πσωρωχαράττει, παραδηλοῖ. 
5) Οἵ. Ποβγοβίαμ. 
6) Τὸ Πεπιοϑίη. ἀθ (ογ. ᾧὶ 242. ΘΠ] ον ἴ,6χ. τηοὶ. Βοκκ. 

Ρ. 292. 1ὅ. Οἱ, ΗΠάτροον. 
7 Πεβγοῖ. ΕἼ υχίθ56. ἤος τυἱάθίαγ 6 Ῥοϊθιηοηθ, οἵ. Αἰμθη. ἡ 

254 Β΄. δῦ Β. Ο. Ρίυτὰ Ηδι, ΥἹ. 579 Ὁ. Ῥ ΘΙ ΙοΥ. Ροΐθῃι. ρΡ.. 
8) Ῥαυ]ο ρίυγα [,6χ. τοὶ. Βοκκ. ρ. 292. 12. (Ἕἱ. Ἠαγροοι.. 
ῬΙ Ποβγομα5. Οἱ, Ηϑι, ΤΥ, 1874 (. 
10) Ἠδβυ Ια. 
11) Βιπμ ον [μοχ. τοὶ. Βοικ. ρ, 298. 52. ὩΣ Παῖρ. Οορει. ἴῃ 

Μποιηοϑυπο Υ͂. 201. 
12) Ἠοβγο α5. 
1) Οἱ, Ποβγομίαπη 4αὶ οχρ. μετακωλεσώμενος. 
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παραςάται" οἷον οἱ παριξφώμενοι ἢ ὑπηρετοῦντες τοῖς ἔνδεκῶ,, τοὺυ- 
τέςι, τοῖς βασανιςαῖς 1). 

παραςησόμεθω αὐτὸν εἰς κρίσιν" Πολιτείας γ΄" ἀντὶ. τοῦ καταςή- 

σοίεν αὐτὸν εἰς κρίσιν" τὸ μὲν γὰρ ἔγκλημω ἀντωμοσία καωλεῖ- 

ται" ὃ δ᾽ ἐγκαλῶν γράψας τὸ ὄνομα εἰς πινακίδιον καὶ τὸ ὄνομα 

καὶ τὸ ἐπίσημον μεθ᾽ ὑπηρέτου τῷ ἐγκωλου μένῳ ἐπιδίδωσιν 3). 

παρασχεδὸν" παραυτίκα. 

παραωτέθηγιοαι" ἠκόνημαι ὃ). 

παρατηρημάτων" ἐπιτηρήσεων, κλῃδονισμῶν καὶ ἀπωντήσεων καὶ 

οἰωνοσκοπιῶν καὶ μαντειῶν ἢ). 

παρῶτίλτριω " οὐ δρωπωκίφριω" καὶ παρατιλλόμενος " ὃ πιττούμενος 5). 

παρὰ τούτου" ἀντὶ τοῦ ἀπὸ τούτου" καὶ παρὰ τοῦτον ἀντὶ τοῦ 

πρὸς τοῦτον" οὕτως πανταχοῦ ᾿Αρριωνός. 
παρατρύζει: πωραφωνεῖ" εἴληπται δὲ ἀπὸ τῶν ὀρνέων ὅταν τοῖς 

οἰκείοις νεοττοῖς γοερὰ ἐπιφωνῶσιν δ). 

παρατεῖναι!" τὸ ἐπιτρῖψαι καὶ ἀπολέσαι" ὃ κωμικὸς ἐπὶ Εὐβοίας" 

Οἶδ᾽ " ὑπὸ γὰρ ὑμῶν παρετάθη καὶ Περικλέους 7). 

παραύλιω" πρός χωρὼ ὃ). : 

παραυτίκα" ἔγγιον τι τοῦ αὐτίκω σημαίνει καὶ ὑπογυώτερον" Θου- 

κυδίδης" εἰ δέ τις τὸ παραυτίκα μὴ ἐθέλοι ξυμμαχεῖν 5). 

παραφέρων" παράγων 19). 
παράφορος" ὃ παρ᾽ ἑαυτὸν καὶ ὑπὸ δαίμονος παραφερόμενος 1"). 

-- 

1) ΘΙ ΠΠ]ΠΠὸγ [μοχ. τηϑὶ. ΒΚ. ρ. 296, 52. 8564 ἀρυὰ Ῥῃοίϊαπι 
530] θθηάαιη οβὶ οἱ βασανιςαί. 

2) Οοάοχ ψρώψας τὸ ο. (ΓἸοββᾶπι τοίον δά Ρ]αὶ. ἢθρ. ΥΠ]. 
δῦ Β. ; 

95) Ἠοβγοΐα8. 
4 Οἵ. Ἠοβγοβίθηι. 
5) γοοάθυ!ο (γαϊπι8 αϑι8 οϑὶ,, οἵ. Αἰπμθη. ΧΙΥ͂, 6058 ΚΕ. 
6) (οάοχ παραφρονεῖ. ἘἈθοὶα Ἠοβγομαβ. οἱ [μοχ. Βδοῆπι.: 

“παωρωφωνεῖ. ᾿ 

7) (οάοχ ἐπιςρέψαι. ὕουν. ὕομοῖ. ᾿οβρίοἰαν Αὐῇϑὶ. ΝᾺΡ. 212, 
Λά Τιμπιαθὶ ρ᾽οβϑβᾶπη παρατενεῖς, οἷ. Ἀσπηκ. οἱ Οοθοὶ, Μποπιοβ. 

Υἱι!. 124. 
8) Ἠοογο 5 αὶ πρόχωρῶ. 
9) Τηυογά. 1. 27 τϑοῖθ ᾶροὶ ξυμπλεῖν ρτὸ ξυμμαχεῖν, Ο. 

Οονοῖ. ἰὰ Μποιηόσγπο ὙΠ]. 49. 
10) Τογίαββθ οχ Αθϑοῖῆ. Τί. κ 152. 
11) 5 ΜΠΠογ ΠΟΒγ ΘΙ 5, Ἐογίαθθ6. ὁ ΡΪαι, ἴσο. ΥἹ, 770 Ὁ. 
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παρωαχαράκτης " διωαςροφεύς ᾿). 

παραχειμάζοντι" Δημοσθένης. καὶ παρεχείμωσεν Ὕπερείδης 3). 

παρωχρᾶται πολύ" σφοδρῶς συνουσιάζει, ἀκολάφως μίγνυται" εἴρη- 

ται δὲ καὶ ἐφ᾽ ἑκάςου πράγματος ὃ ἐκ περιουσίας γίνεται ὃ). 

παραχορδίζειν " διαφωνεῖν, ὡμωρτάνειν ἢ). 

παραυχενίζων" παρωκρούων 5). 

παρέγγραπτον" νόθον 5). ἣ 
παρεγγεγρακ μένος" ὃ μὴ ἀςός ἴ). 

παρεγψράπτους " ξένους, νόθους. 

παρεγγυᾷ " πωραδίδωσι, παραγγέλλει, παραινεῖ, πωρακατατί- 

θεται ὃ). 

παρεγγυήσαντος" παρασχόντος 5). 

παρεγγυῶν" παραινῶν, διωβεβαιούμενος. 

παρεθείς " παραλυθείς. 

παρεθέντος " ἐκλυθέντος. 

παρεῖαι ὄφεις" ὄφεις παρειὰς ἔχοντες μεγάλας, ἱεροί, οὐ τοὺς 
ἀνθρώπους ἀλλὰ τοὺς ἄλλους ὄφεις ἀδικοῦντες 10). 

παρίετο" παρῃτεῖτο. 

παρεικάθῃ" παρέλθῃ 1}). 

παρήκοντα" παρωτείνοντα᾽" ὡς διήκοντα, ἐπεκτεινόμενα. 

παρεικότος" παραλελυμένου. 

παρειμένον" κεχωυνωμένον. 

παρειμένος " παρεωρωμένος 12). 

1) γοραβθυίυη παραχωράκτης πογυϊοίαπη οϑὶ. χοια! [οΥίαϑ568 
σἰοββδὰ πωρωτρώκτης, οἵ. ΑἸΡοτὶ. δα Ηρδβγοι. οὐϊὰβ ταϊϊο ργοθαίατ 

ἴῃ ΤΠ65. ΥἹ. 459 ἢ. γιάς χυοαὰς Μ. ϑοβιηιάϊ. δὰ ἢδ5. πσ. 708. 
2) θειποβίῃ. ὁ, Ῥῃοτσμ. 8 8. 
5) ΑἸ᾿πὰ φυϊὰ Ἰαίογα υἱἀθίασγ, Αἰι1οῖ οοτῖθ ἀἸοθρᾶπὶ παρακχρῆται. 
4) ϑυρτὰ παρακεχόρδικεν. Απίαϊῖ, ΒΘΚΚ. Ρ. 115, 2΄οχ Αὐ]βίο- 

Ῥῃδηα ἰαυθαὶ παραχορδίσωι, οἵ. 0]. 29. 
5) Ποβγομ8 οχρ. παρακλίνων. 
6) Ἠδβγο 8. ᾿ 
7) Ηκεο [ογίαβϑβθ οοπὶ ασθηα οαπὶ 9]. 800. οἷ, Ἠδβγοῖι. 
ὅ Ηδφβγο 8. 
5) Ἠδβγομίαβ. Οἱ, Ηδτγροον. 
10) Πεοιηοβίῃ. 46 ὅογ. ὃ 260. χρ!]ϊοαία5 Ἠδτροοτ. 
11) ΡΙαῖ, ϑορῃ. 2ῦᾷά Ο, Ριὸ παρέλθῃ (οβοίυβ Νίποιη, [Χ, 587 

ΒΟΥ] παρείκῃ. 
12) ῬΙθηῖα5 Ποβγο Ια, 
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πάρειμι " παρελεύσομαι. 
͵ - Ἕ ἢ πὸ , 1 

παρείς" ἐάσας. ἀφείς "). 

πάρεισι" παρελεύσεται. 

παρήσετῶι " παραιτήσεται 3). 

πάρεισι" παωρωρρηδήσεται ). 

παρεισκρίνει " παρεισέρχετωι, παρεισβάλλει 4). 
-" 

πώριτε" παρῶν ίνεσθε δ). 

παρ᾽ ἕκαφςα " ἑκάςοτε. 

παρεκβατικῶς" συντόμως. 

παρεκόπτου" ἠφάνιζες" ἀπὸ τῶν τὰς πτέρυγας παρακοπτομένων 
ὀρνέων ὃ). : 

! » , παρεκότει" ὠργίζετο. 
[, Ἁ ! Ἀ Δ ΣΑΔΝΝ -Ὁ ἱς ἣν Γ 

παρέλαβον τὴν πόλιν οὐ τὴν ἐπὶ τῶν προγόνων (τὴν Μαρωθωνομά ον) 
5 Ἁ - ὃ Ι τ Νὴ ἃ ͵ Χ ! δ : - “ 

ὥλλα γρᾶῶυν σανοδλιῶ υὑποοεὸθεμενην καὶ πτισῶνην ῥοφοῦσαν ἢ 

παρελωχώνιζες " παρέπρασσές τι καὶ μετεῖσχες ὃ). 

πωρέλεξας: τὰς ὑπερεχούσας τρίχας ἐν ταῖς ὀφρύσιν εἰώθασιν 
Ξ Ι ἢ ὯΝ] δὲ 3 , 3 ’ , ΄ 9 ἐκλέγειν" ἔνιοι δὲ ἐκσύρουσι τὴν τοιωύτην θερωπείων γίνεσθωι 3). 

, μὴ Ἁ Ὁ, 2 ͵ , 

παρελθών" ἀντὶ τοῦ εἰσελθών. 

στῶ Ἄκον" περιττὸν ἢ παρατεῖνον 39). 

παρέλυσαν" ἀπήλλαξαν, μετέξςησαν. Θουκυδίδης ". τὸν μὲν Νικίαν 

οὐ πωρέλυσων τῆς ἀρχῆς 13). 
πωρεμβωλόντων" κυκλωσάντων. 

! ͵ ’ 

παρέμῴφασις " πωραίνεσις, συμβουλή. 

1) Ἠδβυο Ια. 
2) (οάοχ σπωρείσεται. ὕὍοντγ. ὕοροϑι. Μπθ. ὙΠ]. 478, 
3) 810 Ῥογβοη. 564 οάθχ σωρερηδήσεται. ἴπ [π4166 ἃ θοῦΓαθο 

Ἰαυάαίαγ Ατὐἱδὶ. ᾳᾳ. ὅ50. 
1) ἨΟβγΟ 5 παρεισκρίνεται. 
5) 516 διηθηο (ὐο]οἰς Ἰδοϊοηθῃ : πσῶρεῖτε: πωραγίνεσθαι. 

ΟΓ. Ατἱϑι. Αομάᾶχη. 4. 
6) Ἠοβγο 8. ἂχ Ατιβῖ, ἔᾳᾳ. 804. 8ὕ8. 
7 Νοῖα νοχ δὶ Πϑιηδῖβ, ϑουρβὶ παρέλαβον ρῥτὸ παρέλαβεν οἱ 

Δ Ἃ141] τὴν Μαραθωνομάχον. ΟἿ. Οομοὶ. αν. 1,θοϊ. Ρ. 182. 
ὃ) Πιπάοτῇο ἰη Τ]165. Υ]. 510 Βα ἀδϑυμηίαμη υἱἀθιαγ 6 ροθία δοιηΐοο 

Ἐπατιρ  ἀθπὶ σανρθηΐθ. Ππἰθγργοία! θη Θ ΠΏ ΠΟ ῬΤΟΙΒῚ5. 1Π|6]]190. 
9) ϑύρτα παραλέγειν. 
10) 146 δὴ ἀοἰοπάμηη 511 ἢ πωρωτεῖνον " ΤῊΝ] οονῖο διττονραφία 

γἱἀθίυγ. 
11) Τῃυογά, Υ11. 10. Οἵ, Ῥμγγηΐοι. Βοκκ, γΡ. ὕ9. 16. 
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παρενδατη" παρεντεθη 1). 
παρενθήκη" ἐπὶ τῶν πωρεργαζομένων τεχνιτῶν 3). 

παρεξειρεσίων" τὸ. ἔξω τῶν ἐρεσσόντων. ἐν δ΄ Θουκυδίδης 5). 

παρεξηυλημένον καὶ κατωτετριμιμένον" τὸ ἀμυδρόν: ἀπὸ τῶν γλωσ- 

σίδων τῶν αὐλῶν τῶν κατατετριμιένων " ̓Αριςοφάνης " Οὐδὲν 

ὄντας ἀλλὰ κωφοὺς καὶ παρεξηυλημένους ἢ). 

παρενείρει " παρεμβάλλει" ἤγουν λέγει. 

παρεπλεξάμην᾽ παρέπλεξα τῶν τριχῶν ἀπὸ τοῦ ἐμπλέκειν 5). 

παρέπτη" παρῆλθεν. 

πάρεργος" ὀλίγωρος " καὶ πωρέργως" ὀλιγώρως. 

παρέρχεται" ὑπερβάλλει 5). 

πάρες" ὑποχώρησον. 

πάρεσις " νέκρωσις. 

παρετέον" σιωπητέον, παραλειπτέον ἴ). 
παρευδοκιμησάσης" νικησώσης ἤτοι εἰς δόξων ὑπερβάσης. 

παρευθύνει" παραφέρει, βιάζεται ὃ). 

παρευνηθείς" παωρακοιμηθείς. 

πωρηβηκώς" γεγηρακώς 5). 

παρηβῆσαι" παρακμάσαι. 

παρηγορίας συμβουλῆς ἢ παρακλήσεως. 

παρήκαμεν" ἐπέμψαμεν ἢ ἀφήκαμεν. 

παρῆν" παρήμην 10). 

παρῆσθα παρῆν 1). 

1) 819 Οοάοχ οἱ ἰάθη ἂρυὰ ἢδεγοι. Ομ] ὐ ΑἸΡοτίαβ : σῶρεν- 
δούῇ᾽ πωρεντεθῇ. ᾿λ65 ἱποοτία. δα] τὴ οοτίο: πωρεντωθῇ" παρεντεθῇ. 

2) ΡΙΘηΙα5 πᾶθο τὰ ἀρὰ δυο μη. 
5) οάοχ παρεξερεσίαν. Ἠδδγοῦ. οβριοιίαν Τῆυο. ΠΥ. 19. 
Δ) Ασ᾽βίορ δ η18 ἰοοῦβ ἸΘοι Ασμᾶτη. 681. γ18ὼ6 ΄φυοσας ἢ68. 

Οεἰογαμη Ἰοσοπάσμῃ νἱάθίαγ: παρεξηυλημένον " ὃν καὶ κωτατετριμ- 
μένον γ68] 511η116 414. 

.5) ϑύρτα παραπλέξχι. θΙπαουΐ. ἴῃ Τ|68. ΥἹ. 08 Ὦ τηᾶγαϊὶ 
ποῶρενεπλεξάμην εἰ παρενέπλεξα. 

6) Ἠδβγ οί. 
7) οάοχ παρωληπτέον. ῬΙαϊ. Ἰ,εσο. ὙΠ, 796 Α. 
8) Οἵ. Ἠδβγομίυπη παρευθύνουσι. 
95) Ηετοαι. ΠΙ. 55. 

19). γι ε64. 6], 
11) Οοβθοία5 Ἰαΐογο βϑυβρίοαίαν παρῇ, παρῆσθα, παρῆν. 



θ4 

παρήσω" πωράσχω 1). : 

παρθένοι" οἱ γεννώμενοι παρθένῳ πρὸ τοῦ γήμασθαι" ὑπὸ δὲ ᾿Αδη- 

ναίων Ἐρεχθέως θυγατέρες" παρὰ δὲ Τοργίᾳ παρθένος ἐπὶ παντὸς 

ἀμετόχου τέτακται" καλοῦνται δὲ ἐκ μετωλήψεως καὶ ἄφϑοροι 3}. 
παρθένοι" τὰς Ἐρεχθέως θυγατέρως οὕτως ἔλεγον καὶ ἐτίμων - 

ἦσαν δὲ τὸν ἀριθμὸν ἕξ, πρεσβυτάτη μὲν Πρωτογένειῶ, δευτέρα 

δὲ Πανδώρα, τρίτη ἹΙρόκρις, τετάρτη Κρέουσα, πέμπτη ᾿Ωρεί- 

θυια., ἕκτη Χθονία " τούτων λέγεται Πρωτογένεια καὶ Πανδώρα 

δοῦναι ἑαυτὰς σφαγῆναι ὑπὲρ τῆς χώρας, ςρωτιᾶς ἐλθούσης ἐκ 

Βοιωτίας" ἐσφαγιάσθησαν δὲ ἐν τῷ Ὑακίνθῳ καλουμένῳ πάγῳ 

ὑπὲρ τῶν ΣΦενδονίων" διὸ καὶ οὕτως κωλοῦντωι παρθένοι Ὕκιν- 

θίδες, καθάπερ μαρτυρεῖ Φανόδημος ἐν τῇ ε΄ ᾿Ατθίδι, μεμνη- 

μένος τῆς τιμῆς αὐτῶν" καὶ Φρύνιχος Μονοτρόπῳ 3). 

πωρίαμβοι καὶ παριαμβίδες καὶ ἴαμβοι" κιθωρωδικοὶ νόμοι οἷς 

προσηύλουν ἢ). 

παριεμμένους " παρερχομένους. 

παρίεται " πωραλύεται ὅδ). 
παριλλαίνουσαν " παραβλέπουσαν ὃ). 
παριππεύσωντες " παρωδρωμόντες. 

παρ᾽ ἵππον καὶ κόρην " τόπος ᾿Αθήνησιν οὕτω καλούμενος, ἐπειδή 

τις τοῦ γένους τῶν ἹΚοδριδῶν Ἱππομένης τοὔνομα ὃς καὶ τελευ- 

ταῖος ἐβασίλευσεν, τὴν θυγατέρα καθεῖρξεν ἐν χωρίῳ τινὶ μεθ’ 

ἵππου μαινομένου διότι λαθραίᾳ μίξει τὴν παρθενίων αὐτῆς 

ἐλυμήνατο" καὶ ὃ ἵππος τὴν κόρην βορὰν ἐποιήσατο ἀφ᾽ οὗ 

πῶρ᾽ ἵππον καὶ κόρην ὃ τόπος ἐν ᾧ τὸ πάθος ὑπέςη καλεῖται ἴ). 

ΠΠΟΒΥ ΟΠ 8 πῶρήσομεν. 
2) Δρρᾶτγοιὶ ᾿π]ΘΓργ  α Οηθιη [1110 ΘΟΥΓαρίαπα,ς 6588, 8506 οογίδ τη 

τηθἀ θα. πο τἱάθο. Εογίαβ86 αδράδμη ἀδϑαηΐ. 
38) γΑ]οΚθηδουῖαβ Ἰοσὶὶ ὑπὲρ τῶν Σφενδαλέων, αἸ]οββα τ] ἢ] 

ἤυχίθδ6 υἱάθίαγ 6 ἨΙάγπιὶ ΟΟΠΙ ΠΙΘἰΔΤΙΟ ἴῃ ΤΙ ρΡΙ 415 ὑσθομι απ. 
ΟΙ. Βογπῃ. δὰ δια. [ηἰϊ. Ὧ4 Αροϑβίο!. 1507. ΡῬτγϑιϊθυ. Μγιῃ. 
6ατ. 1. 100. Αἀάο [οτγίαβ86. γθοῖ!α8. ΒΟΥ 1 Σῴενδονῶν, (0}}. 1μ6χ. 
τοὶ. Βεκκ. Ρ. 202. 22. 

4η Οοάοχ οἱ πρ. Οἷ. ΡΟ]]. 1, 85. 66. Ρῇιοι. ν. ὄρδιον νόμον. 
γιὰ6 4υοχφας ΠΟβγο μη. 

5) ΑἸΠον ΠΟΥ ΘΒ] 8. 
6) ἨΘδγΟ 8 οχρ. παρεμβλέπουσω. 
7ὴ Θ᾽μλ Πα ἴθ 1μοχ. τῆοῖ, Βοκκ, ρ. 29ὅ, 13, Λαμποιαιίοημοπι 
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πάρισθι" παρωγίνου, παρατύγχανε" Ἕρμιππος Δημόταις 1). 

παρίσθμια " τὰ περὶ τὸν φάρυγα ἢ). 

Πέρνης" τὸ ὄρος, θηλυκῶς" Ἔς τὴν Πάρνηδ᾽ ὀργισθεῖσαι Φροῦδαι 

᾿ χωτὰ τὸν Λυκάβηττον" ᾿Αριξςξοφάνης Νεφέλαις, καὶ ἑξῆς 3). 
πάρνοπες" ἀττέλαβοι" οἱ δὲ τὰς Κυπρίας ἀκρίδας οὕτως ὠπέδοσαν 1). 

παροιμία" λόγος ὠφέλιμος, καταχρηξικῶς δὲ πᾶν τὸ παροδικὸν 

διήγημα. οἶμος γὰρ ἡ ὅδός δ). 

παροινίας" ὕβρεις 5). 

πάώροινος " μέθυσος 7). 

παροισθέντι" παρενεχθέντι ὃ). 

παροιςρῶσι" παρακαθίσωσι θυμῷ. 

παρὸ" διό. 

παροκλάζων" γονωτίζων 5). 

παροκωχή᾽ παροχή παρὰ Θουκυδίδῃ" ὡς ἡ ἀνοκωχή καὶ διοκωχή 19). 

παρολκή᾽ ὑπέρθεσις ".). 

παρομαρτεῖ" παρακολουθεῖ 13). 

παρ᾽ ὅντινα οὖν παρὼ πάντα "ὃ). 
παρορμᾷ᾽ διεγείρει, παροξύνει 13). 

τοίοσο δὰ ἀθβοῃ. Τί. 5. 182. Ἕἷ. [πἰἰ, δὰ Πίορσεη. 501, Ποτγὰ- 
οἷά. Ῥοπί. ἴθ ἤθρ. Αἰμθη. ὅ, ἃ]1085 τηῦ]ῖο8. (δίθγαπη Οοάθχ 
βοᾶν ᾿αρεῖ, Ῥογβοηιβ βορών, 46 «πὰ οογγθοϊίοηθ ἀαθ 110 ,. δὴ 
πἾ 1} τοΐοσε βορὰν Ἰἰοσὶ δρᾷ ϑυϊάαπη. Πβίογη. ΠΟ 6886 864 
τηογᾶτῃ ἰαθυϊατη (6 ΗΙρροπιθπθ, Αθβομίηθβ ἀοοογα ροϊθε. 

1) (οάοχ παράπνου. 
2) Ηδβγομίαβ φάρυγγα. 
5) Τιπαοτγί, Ἰἰορὶὶ καὶ τὸν Δ. ΟἿ. Τιπι. 1014. Ἀσμηκ. οἱ Ηϑδι. 

ΥΙ. 527 ἢ. Οοάοχ θηλυκῶς ἐςιν ---- φροῦδε. 
4) Βτουῖα5 Ἠθογοθια8. Οἱ. ΤΙπηχάθαμπι. 
5) 5: Π}}}1ὰ ΠΟΒγ ΟΠ Ϊα58. 
6) Ηδβυοθ 5 παροινίαι. 
7) Ἠδβυγομα8.. 
8) Θυϑρίοου 8 οοηΐτα: παρενεχθέντι ̓  πωροισθέντι, πὰτη πῶᾶρενεκχ- 

θέντι Ἰυγοϊ απ αἴεγὶ οχ ΠΙρροοταίθ. Ἠθϑγομιυβ ο. ῬΠοῖ. οοην. 
95) ἨδβγομΙὰ5 πωροκλάζοντες. [ 
10) Τπυογά. ΥἹ. 85. Οοάοχ ὠνωκωχὴ καὶ διακωχή. Οἵ, Οοβεί. 

ἴη Μποιηοβύπο Υ. 188. Χ. 89. 
11) Ηδδυο απ. 
12) Ηδβγο 5. 
ΠῚ ΡΠεΐ ΤΠ. 128 Β, 
"ἢ δον μία. : 



᾿ ΐ ᾿ γα 

00 

παρ᾽ οὐδέν" εὔκολον, εἰς οὐδὲν 1). 

παροχετεύει" παραπλασιάζει " ἢ ἀπὸ ἑτέρου ὑδρηγοῦ εἰς ἕτερον 
ἐπιβάλλει ἢ μεταφέρει τὸ ὕδωρ 3). 

πωροχετεύοντες " μεταφέροντες. 

παωροχλίζουσι " μετακινοῦσιν. 

παροχήσομῶι" πάροχος ἔσομαι ὃ). 

πάροχος" ὃ παροχούμενος ἐκ τρίτων τῷ νυμφίῳ κἀὶ τῇ νύμφῃ 

ἐπὶ τῆς ἁμάξης ἢ). 

παροψίδας ὅ). 
παροψίς" ἐμβάφιον, ὀξυβάφιον ὃ). 

, 5 ᾿ δ᾿ -Ὡ ς Ν Ἁ “ , σῇ 

παροψίς" οὐ τὸ ἀγγεῖον ἀλλὰ καὶ ὄψον κεκωρυκευ φένον Ἴ). 

παρουσία " λέγεται οὕτως ἐπὶ τῆς τῶν πωρόντων δαψιλείας, ὡς 

καὶ ἐν τῷ Πλάτωνος Φάωνι" ὡς καὶ νῦν ἔχομεν παρουσίως" καὶ 
, ᾿ αοὺς ὧὺ [4 10 - Χ ϑωνΝ -Ὁ- - Ἁ 

πολύ ἐςιν ἐπὶ τούτου παρ᾽ ᾿Αττικοῖς" καὶ ἐπὶ τοῦ παρεῖναι δὲ 
! ς οΥ̓ 2 -Ὁ , ἣ - Ἂς , 

τάσσεται" ὡς καὶ ἐν τοῖς Νίπτροις Σοφοκλέους " τὴν παρουσίαν 

Τῶν ἐγγὺς ὄντων" Θουκυδίδης ἐν τῇ α΄'᾿ Βυζάντιον γὰρ ἑλὼν τῇ 

προτέρᾳ παρουσίᾳ " τούτῳ γὰρ τὸ ἐναντίον σημαίνει ἡ ἀπουσία ὃ). 

παρρησία ἐξουσίᾳ, ἄδεια 8). 
͵ " ς 2 “Ὁ ς Υ̓ 

παρυφή" ἡ ἐν ἐσθῆτι ἐργασία. 

παρύφως᾽ 19). 
πωαρῶ" ἀφῷ, συγχωρῶ 1.). 

1) Ηθεγομίας. ἔὔχοιηρ]α ἴῃ 1]|165, ΥἹ. 200 ἢ. 
2) Οοα. παροχεύει. ΟἹ. Π65. ὕβατγραν!! Ρ]αῖο μορο. ΥΠ|. 844 ΔΛ, 
8) (οηνοηῖὶ Ρο]]πο. ΠΠ]|. 40. 

1) Ῥογίαβθο ἃἀηοίαϊο ο8ὶ Ῥαυβαηίδθ, οἱ. ᾿ὑπιβίαι ἢ, ρ, 855, 48 
οἱ Ρ]ιοὶ. γν. ζεῦγος ἡμιονικόν. 

5) δυρρ!οὶ Ροιβοῆι 6 ϑυϊάα σχεύη ὑπμρετικὼ τρωώπέζης, 564 
1,6χ. Βαοῆπη. οχρ. σίνακας, καυκίας. 

6) Ποβγ ΟΠ 8. 
7) Οοάοχ ὄψον καὶ μακαποιαι. ὕοΥν. ορθ ΡΏνγη. ἰδεῖς, ῥ. 60. ὅ, 

οἵ, 0]. ρ. 74. χθηιρ!α ροοίαταμη ἀρὰ Αἰμρη. ΙΧ. δ08 ἢ. 
8) Οοάοχ παρ᾽ αὐτοῖς. (Ϊ. Πανρ. ὕονν. Μοιποί8. Ῥθγρθιὰπι 

δ 448. Φωίδων,, οἷ, Ῥογβοη. ἔπν. Μά. 140 οἱ ὙΥγιίθην. Ρ]αὶ. 
ῬΡῃαράν. 205, Τμυογά. Ἰοοὰβ Ἰεσίίυν 1. 128. γοσαθαϊμη ἃ Ὠίη- 
ἀουῆο τοάδαν ἤθη. ρΡ. 1606. 11, οἵ, Οομροι. ποι. ὙΠ1|. 90. 

9) ΠΟΒΥ ΟΠ 8. 
10) 1α1οἱ παρυφασμένη το] 5ἰπη}}]6 4, [Οὐΐαβθο Θομἰ πῃ σο πα ππὶ 

ὁ. 9]. 50}. 
11) ΟἹ΄κ ΠΟοβγοἸίαμι, 
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παρῶαι" ἵπποι μεταξὺ τεφροῦ καὶ πυρροῦ χρώματος 1). 

πωρῳδούμενος " Ψεγόμενος 3). 

παρωθοῦντες εἰ ἐκβάλλοντες. 

παρῶμιδι" ἐν ὑπεροψίᾳ εἰμί" Μένανδρος Ἡνιόχῳ 5). 

παρώνυμον" ἐκ τοῦ συμβεβηκότος λεγόμενον ). 

παρώπια" καὶ ἀντήλια " τὰ παρὰ τὰς ὄψεις τῶν ἵππων δερμάτια δ). 

πωρῶπτο" παρεώρατο ὃ). ᾿ 

παρώσας " ἐκβαλῶν ἢ). 

πάσῃ τέχνῃ ἐκ παντὸς τρόπου" ᾿Αριςφοφέάνης Λυσιςρώτῃ " Σὺ δ᾽ 

ἣν σχολάσῃς, πάσῃ τέχνῃ πρὸς ἑσπέραν Ἐλθὼν ἐκείνῃ τὴν 

βάλανον ἐνώρμοσον 8). 

πασπάλη᾽" τὸ τυχόν" οἱ δὲ κέγχρον. οἱ δὲ τὰ κέγχρινα ἄλευρα" 

Ἱππῶναξ' πασπαληφάγον γρόμφιν 5). 

πάσσακι" πασσάλῳ 19). 
πασσυδί᾽ παντελῶς" ὃ Θουκυδίδης ἡ. μὴ οὕτω γε πασσυδὶ διε- 

φΦϑθάρθαι ὅπερ ἀγνοήσαντές τινες γράφουσι πανσυδί" ἔς! καὶ ἐν 
Αὐτομόλοις Φερεκράτους 11). 

παςά" ἔτνος ἀλφίτοις μεριγ μένον 12). 

πάσσους" παχυτέρους. 

ἡ Οἵ, Πεοογομίαμῃ. ἴδϑβαγρανι Ατὶδὶ, Η. ΑΔ. 1Χ. 45. 
2) Οοάοχ λεγόμενος. 
3) Οοάοχ ἡνιόβῳ.- 
4) Ηδβγοῃιυ5, ΟἿ. Αδβοι. ἔα. 8. 
5) Ἐχ Αθ]1ῖο Πιοηγϑῖο ἂρυὰ Εἰ ιβιαἰ παμη Ρ. 914. 44, ὉὈ1 φυοά 

Δαα 1 ὅπερ οἱ θεωρικοὶ πώρωπον λέγουσι Ἰαρο οἱ γεώτεροι. ϑ11Π2111ἃ 
δου οῖ. οἱ Ρο]]υο. ΠΠ.- ὅδ οἱ Χ, ὕὅά, 564. Πὶ ἀνθήλιω 5οτίθαπι, 
Οοάοχ ἀντίλιώ. ᾿ 

6) Πεβγο μία. 
7) Οοάεοχ παρεκβωλών. Οἵ, Η65. Μ΄. δομιμιάι, Ὠίάγηι. ρ. 107. 
8) Ατῇδὶ. [,γϑιβίν. 412. (ὑοάοχ οὐδ᾽ ἤν. 
3) Αὐἱϑί. ὕ8βρ. 91, οἵ, ὅοιο]. δι Ποῦ Πδβγοῖι. 564 ομλ 

ΗΙρροπδοί!5 δαοίογ αἴθοπι, ὕοαοχ πασπάλιν φαγῶν. 
10). (οάθχ πασπακίῳ' π. Οὐοτγαχὶ ὃχ Ατιβίορ. Αομαάγτη. 765, 

οἵ. Μ. ϑοίμη!αι. δ Π βγ οι. 
11) Οοάοχ οὕτω τε οἱ γράφουσι πασσυδί --- φερεκράτου. ΟΡδοτ- 

γαΐϊο δὲ ἀ6}}} ὨΙοηγϑι!, οἵ. βίαι. ρ. 166, 14. Ὠϊχὶ ἀθ ποὺ 
ἸΙοσο (ὑορθοία5 ἴῃ Μηδ. Χ. 92. 

12) ᾿ὑχοογρίαμη οχ Αβθίῖο Πίοπγϑο, οἵ. {ιϑίαι ἢ, ρ. 1278, 50. 
γι6 φαοαιθ ἢ ογομίαπι, 

5ᾺΑ 



ι ᾿θ8 

ΤΩΝ ͵ ͵ Ι 

πασχητιᾷ πάσχειν θέλει 1). κ 
ἢ ἊΝ ΠῚ , κ ν 9 , , 6 . 

πατάνια" τὰ ἐκπέταλα καὶ τὰ ἀναπεπταμένα λοπάδια" οἱ δὲ 

πολλοὶ διωαςρέφουσιν ὡς Ῥωμωϊκὸν τὸ ὄνομω 3). 

πάταχνα" ποτήρια φιαλοειδῆ ἐκπέταλα ᾽)» 

πάτορες " χα βορε τὸ τ 
πατάώγημα᾽ ἀντὶ τοῦ λάλος καὶ πανοῦργος" Μένανδρος " Οἷον 

πατάγημ᾽ ἥκεις ὅ). 

πατραλοίας " πατρατύπτης δ). 

πατρίληκτος " ἡ οὐσία ἡ πατρικὴ καὶ ὑπὸ τοῦ ἠατρὸς εἰληγιμένη 

κλήρῳ 7). 

πατριώτης" ὃ βάρβαρος λέγεται τῷ βαρβάρῳ καὶ οὐ πολίτης 8). 

πατριῶται" οἱ δοῦλοι ἀλλήλων" πολῖται δὲ οἱ ἐλεύθεροι" οἱ δὲ τοὺς 

βαρβάρους πατριώτας 5)... 
(ΜΕ Ἐ ἮΝ , , 10 

πατριαί" χῶραι, φυλαί, τοπαρχίαι 19). 

πατρονομούμενοι" οἱ τοὺς ἀπὸ τῶν πατέρων παραδεδομένους νόμους 

τηροῦντες 1)). 
12 πατρῴζοντα" τὰ τοῦ πατρὸς φρονοῦντα 13). 

πατρῴων πατρίων καὶ πατρικῶν " ΤΑΤΡΟΝ λέγουσιν οἱ παλαιοί, 

ὅτων αὐτοῖς ὃ λόγος ἢ περὶ χρημάτων ἢ τόπων" οὕτως Ἰσαῖος 

ἐν τῷ πρὸς Διοκλέα" πάτρια δὲ τὰ ἔθη καὶ τὰ νόμιμα καὶ 

τὰ μυςήρια καὶ τὰς ἑορτάς, ὡς ᾿Αντιφῶν πατρικῶν δὲ, ὅταν 

περὶ προσώπων ποιῶνται τὸν λόγον, ὡς Αἰσχίνης ἐν τῷ κατὰ 

Κτησιφῶντος 15). 

1) Ἠοβγοα8. 

2) 151} 5011. ἀἸοορᾶηιὶ πατίνιον ἃ ραΐέπα : Ὠοῦν. Οἵ. Ἠδϑγομίαπι. 
Ῥο. ΥΙ. 90. Χ. 107. Αἰπρη. ΙΝ. 1609 Καὶ. Ε΄. (οάοχ ἀναπεππαμένα. 

3). Οἱ. Ἠοβγομίαιη. 
4) ΟἹ, Ἠδβγομίαμη. 146 Πϊπα. ΤΠο5. ΥἹ. 624 Β. 
5) Οοάοχ ἀντίλαλος. Οὐοττοχὶὶ ἢ|6}}. Μποι. ΙΥ̓. 41. 
6) Π68. 1,οχ. τιοῖ. βεκκ, ρ.884. 8, 4101. ΟἿ. Τμ65. ΝΙ. 607 (, 
᾽ Οοάοχ εἰλημμένη. Οοττ. ὕοθοὶ. οὐ [μοχ. τηθῖ. Βεκίς. ρ. 294. 12. 
ὃ) Πδογοῖι. ΡῸ]]. ΠΠ]. δά. Απιῖαιϊ!. Βοκκ. ρ. 119. 20 οἱ 9]. 564. 
) (οάοχ οἱ δοῦλοι ἑλλήνων" οοΥν, ΟὐὉΡοὶ. αν. [μθοϊ. Ρ. 344 

οἱ ἴθ Μηριμοϑγπα ὙΠ]. ὕ0. 
10) Ἐδουία555. σ᾽οβδᾶ βδογᾶ. 
1.1) ΡΙαι. Ἰμοσσ. 1Π 680 "ἡ΄, οἵ, Τίμι. 
Ἢ ΠΟΘ ΟΝ ἶ8 Θχρ. πατρῴζουσαι. 
13) Παυάαιαν Α680}}. Οἴ65. αὶ ὅ2. Βνονυίαβ ἴῃ [μοχ. τοὶ, Βοκκ, 

». 297. 50. 
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πατταλεῦσχι" προσπῆξαι. 

παϑ τὸ παῦσαι λέγουσι μονοσυλλάβως 1). 

παῦλα ἀνάπαυσις 3). 
᾿ !' “,ἦἅ , Η - ν , »" 

παυσικάπη" μηχάνημα τροχῷ ἐμῷφερές, δι᾽ οὗ τὸν τράχηλον διεῖρον 

καὶ τῶν ὑποζυγίων ὥξςε μὴ ἐσθίειν καὶ τῶν ἀνθρώπων, ὡς μὴ 

δύνασθαι τὰς χεῖρας τῷ ςόματι προσάγειν 3). 

παχεῖς" ᾿Αττικοὶ τοὺς πλουσίους καλοῦσι συνήθως ᾿). 

παχνουκένης " ὠνιωμένης ὅ). 

παχύνοι. παχύνοες, ἀνόητοι δ). 

παχύτερον" ὠμβλύτερον, οὐκ ὠκριβές 7). 
Ν ! ᾿ ! ς ͵ 5νι.} Φ ΕῚ ! 5 - 

πεδιακὰ πρόβατα" τόπος ᾿Αθήνησιν ἰδίως οὕτως ὀνομάζετωι ἐν ᾧ 

πρόβατα ἐγίνετο καλὰ νεμόμενω ὃ). 
πεδίον" ὡπλῶς μὲν τὴν γῆν σημαίνει τὴν ὁμῶλήν" σημαίνει δὲ 

Ἁ , Ἁ Ψ ’ Φ ’ 9 

καὶ τόπον τινὰ ᾿Αθήνησιν οὕτω καλούμενον 5). 

πεδοικούσης " μετοικούσης 39). 
πεδῆται" πεπεδημένοι, συνδεδεμένοι 11). 

τὶ ε ᾿Ν , 3 ἢ ΓΑΑ͂ΡΤΕΙ Ν ! ς 
πεδότρι " ὃ πολλοὺς χρόνους ἐν πέδωις γεγονώς " καὶ πέδων ὃ 

αὐτός, καὶ ὀψιπέδων 12). , 

πέδωυρος " μετέωρος 13). 

πεζέταιροι" οἱ ἀπὸ ἱερωτικῶν ἔργων ἑταῖροι καὶ Φίλοι γεγονότες " 

Δημοσθένης δὲ τοὺς περὶ τὸ σῶμα τοῦ Φιλίππου Φρουροὺς οὕτως 

1 Εχ Αδὶῖο θιοπυϑῖο, οἵ. Βιαβίαιῃ. ρ. 1408, 28. 
2) Ηδβυο 8. 
5. Εχ Αδ]ῖὸ ΠΙοπγϑβῖο {11 ρυά Ἐπαβίαιῃ.. Ρ: 1980. 56 τοοιίας: 

ὥςε μὴ ἐσθίειν" ὁμοίως δὲ καὶ τῶν ἀνθρώπων ὥςε μὴ ὃ. ΟΥ 4υο- 
εν Πόσο οι. οἱ ὅ0}0}. Ατὶβὶ, Ῥαο. 14, «αὶ ἰαυάαὶ Ατιβιορἤδηθηι). 

1) ἔχ. στ. Ατὶβίορι. Ραο. 659. 
Ἀὴ Ηδογομίαϑ. ΟἹ. Αθβοῃ. Ομοορὶ. 81: παχνουμένη. 
6) Ἠδβυο ἶα8. 
7 Ποβγοπία8 ρτὸ ἀμβλύτερον Πᾶροὶ ὡδρότερον. 
ὅ) Οοάοχ παιδία καὶ πρόβατα. Ἐπηθηάαία8 ἤᾶθο ἰοσαηΐαγ 1 

. τπδῖ. ΒΕΚΚ. Ρ- 296. 14. ΡΙαγὰ Πάγροον. γι46 φυοαὰθ Ηδϑγοῖι. 
Βοίθγο δοάριῃ. 

10) Οἵ, Ἠδβγοϊίαπι γν. πεδοίκους. 
) Οἵ. Πδβγοῖ. 516. (1115 οἱ γαῖθϑ [Ὁ 0] 85. 5:15 ᾿πβου ρβογαηῖ. 

12 Οὗ, ᾿υυβίαιῃ. Ρ. 1842. 48. 
15) Οοάθχ πέδουρος " οοττοχὶ (ομροῖ, ποι, ΥΠ]|. 50, 6, ΜΝ. 

ΒΟΒιη 41, αα ΠΟ Ξγ0Π.. 
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ὀνομάζει, οἱ ἦσαν καὶ πιςοὶ καὶ ἰσχυροὶ" ἀπὸ μεταφορῶς δὲ 

λέγεται τῶν πεζῶν αἵ εἶσι τῶν ἱματίων ᾧκσι. ἐπεὶ ἔξωθεν εἰσὶν 

αὗται περὶ τὰ ἱμάτια κατεσκευασμέναι ᾿ 

πεζὰς μόσχους" ἀντὶ τοῦ ἑταίρας" ἐλέγοντο γάρ τινες οὕτως ὡς 

᾿Αριξοτέλης ἐν τῇ Πολιτείᾳ " τὰς χωρὶς ὀργάνων" ἹζΚάνθαρος 

Συμμαχίῳ" αὐλητρίδα πεζήν" καὶ Εὔπολις Κόλαξι 3). 

πεζίδα " τὴν ᾧαν τοῦ ἱματίου" ᾿Αριξοῴφάνης Σκηνὰς καταλαμβα- 

γούσαις" καὶ τὴν ἀργυρόπεζάν τινες οὕτως εἰρῆσθαι 3). 

πεζῇ" τὸ τοῖς ποσὶν ἐλθεῖν λέγουσιν" καὶ πεζῇ φράσαι τὸ ἄνευ 
μελῶν" Παῦσαι μελῳδοῦσ᾽ ἀλλὰ πεζῇ μοι φράσον, ὃ Κωμικός " 

τὰς ἑταίρας τὰς μὴ μουσικὰς ὠλλ᾽ ἄνευ ὀργάνων καὶ ψιλὰς 
πεζὰς καλοῦσιν 3). 

πέζα " τὸ ἄκρον ἢ τὸ ἀπολῆγον τοῦ χιτῶνος, ὃ ἡμεῖς ᾧαν λέγομεν" 

πρότερον γὰρ ὑπὲρ τοῦ μὴ τρίβεσθαι δέρμα προβάτων προσέρ- 

ρώπτον 5). 

πεζολόγος" συγγραφεύς. 

πεζοφοροῦσιν" ἤτοι πέζαν ἐχόντων τῶν ἱμωτίων ἣ τοῖς ποδήρεσιν δ). 

πεζῷ γόῳ' ἄνευ αὐλοῦ ἢ λύρως, ὡς καὶ πεζαὶ ἑταῖραι, αἱ «χωρὶς 
ὀργάνων μισθαρνοῦσωι Τ). 

πειρῶν" τὸ πειράζειν ἐπὶ φορᾷ καὶ συνουσίᾳ" Μένανδρος 8). 

πεισόμενον" παθεῖν μέλλοντα 5). 
πείσονται" πάθωσιν 19). 

πεκτούμενος " τιλλόμενος 11). 

1) Βεβριοαν Ὥδθαι. ΟἸγηῖμ. 5 17. Βγθυϊαβ [μοχ. τιϑὶ, Βοίης, 
Ῥ. 289. 8. α΄. Ἠάγροον. (ἰδίθγαηιν ἴπ γι. Μ, ρ. 099. 47 ΡῬΓῸ 
ἱερωτικῶν Ἰορίίαν ὁδοιπορικῶν. (οάθχ λέγονται. 

2) Βτουῖαβ ἢ βγομα8. (οάθχ κώνδωροι. 
8) [πῃ ἤπθ ἄθθβ86 βΌϑρΙοοΥ ᾧωσιν. 
4) Ουοα ΔαΠ!αοιοὶ τὰς ἑταίρας οοὶ. ἰΙοοο τηοΐαηι νἱἀθίασ, Οοάθχ 

Ἀ 9 

μὲν δούς. 
5) Ηᾶθο ΘΟΙΏΡΟΠΘ Ο. 9]. ὀαὶ τῶν ἱματίων. άΘ χυοάαθ ΡῸ]]. 

Υἱ]. 62. 
6) Ἀφοῖθ Πδβγοία : πεζοζρόροις ζώμασιν" Αἰσχύλος Τοξότισιν 

Δἀἀ Πα 5: Π2}}} ΧΡ]. 
7) ΒΩ] Ἠοβγομα5. Οὐάοχ καὶ πεζέταιραι χ. 
8) Ἠϊπο Ξ00ρ0]6 Ποβγομίαμη,. (ΟἿ. ΤΊ πάθια. 
9) Ποβγο 5. 
10) Ἠοβγο 5. 
.1) Ἠοβγολαβ. χ Αὐὶβι, [μγείδιν, 084, 
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πεχτεῖν᾽" κείρειν πρόβατον "). 

πελαγίζειν: Ὕπερείδης" τὸ ἀπὸ πελάψους περαιοῦσθαι 3). 

πελάζειν" πλησιάζειν, ἐγγίζειν Ἶ). 

πειρῶν" τὸ λόγους περὶ συνουσίως προφέρειν" καὶ πειρωθῆνωι" τὸ 

ἀκοῦσαι λόγους τοιούτους " Θουκυδίδης " πειραθεὶς δὲ ὃ ᾿Αρμόδιος 

ὑπὸ Ἱππάρχου τοῦ Πεισιςρώτου καταγορεύει τῷ ᾿Αριςογείτονι" 

σημαίνει ἡ λέξις καὶ τὸ ἄλλως διαπειρᾶσθαι 1). 

πέλανοι " πέμματα ἐκ παιπάλης., τουτέςιν ἀλεύρου, εἷς θυσίαν 

ἐπιτήδεια" »καρποὶ μέλιτι δεδευμένοι᾽᾽. Διονύσιος Θρᾷξ θεοῖς 

ἀπαρχαί τινες" λέγεται δὲ πέλωνος καὶ ὃ περὶ τῷ ςόματι 

πεπηγὼς ἀφρὸς καὶ τὸ περιπεπηγὸς καὶ ἐξηρωμιμένον ὀπῶδες 

δάκρυον, οἷον" λιβανωτός, κόμμι" καὶ ὃ τῷ μάντει διδόμενος 

μισθὸς ὀβολός 5). 
. ! μ 3 - ᾿αΡΉΝΝ χά 42 ! 0 

πελωργικοὶ νόμοι" ἀντεχτρέφειν τοῦς γονεῖς" οὕτως ᾿Αριςοφάνης ὃ). 

πελωργικόν" τὸ ὑπὸ τῶν Τυρρηνῶν κατασχευωσθὲν τῆς ἀκροπόλεως 
-Ὁ , Ν - ’ ὃ ͵ ς 

τεῖχος" τούτους γὰρ κληθῆναι Πελαώργούς., οἷον Πελασγούς, ὡς 

πλάνητάς τινᾶς᾽ ἢ ὅτι ἰδόντες αὐτοὺς πρῶτον οἱ ᾿Αθηναῖοι σινδό- 

νῶς λαμπρὰς περιβεβλημένους, πελαργοῖς εἴκωσωαν). 

πέλας" πλησίον, γείτων 8). ᾿ 
͵ ς Ἁ - ͵ 2 ! ἣ -Ὡ- ς " Ν 

πελώται᾽" οἱ παρὰ τοῖς πλησίον ἐργαζόμενοι καὶ θῆτες" οἱ αὐτοὶ 

1) Ηδβγομίαβ. Εχ Ατὶβί. ἂν. 714. 
2) Ηοο σοτησεηάπιη εχ Απίιίϊαϊί, θοκκ. ρ. 111. 24: τὸ διὰ 

πελάγους πορεύεσθαι. 
ὅ Ἠδβγομία5, ΜΙ, Θομμγ{10 σ]οβθα Ποιημογίοα νυἱάρίαγ. 
ἢ) Τπυογά. ΥἹἱ. δ4. βοοῦια ἰαπάαιὶ σαοααθ δ ιβίαιῃ.. Ρ. 445, 

ΛΟ Πιοηγ 811 Πάθ., ορίπονυ. 
5) Οοάεχ ἐκ πολῆς. Οἵ, ΠαΠηκ. αὐ Τίμι. 211 οἱ [ηἰἰ. δ] 446 ἀραὰ 

4πθτὴ ἰοοὰβ. ρᾶᾷι ]ο 1πίθοτίοῦ Θχϑίαγ υἱ]οίαν, (]οβϑὰ Ρ]αϊοηϊοα δϑὶ, 
τοίογοπαα δά ἴμοσο. Υ]. 702 Ὁ. Μίτὰ ΠΟ δβϑὶ πηθηίο Ιοηγϑὶῖ ΤΉ γδοὶϑ. 
γἱάς Ῥτοίεσσ. Ρ. 66 οἱ 120. δυϊ4ἃ5 Θρᾳξίν. Ὑἱάα. ροῦγοὸ ἤαγρ. ἀαὶ 
ἰαυάδαὶ ᾿πγ. Ον. 215. 864] ροϊαϊπ πη πα πέλωνος 5 ση 1 ΠΟΆΓΟ 
ΟὈοΪαπ ναὶ! ἠαίαμη ἡ (Οἵ, Πογοῆ. γν. πεδῶνός αθὶ ΝΜ, ϑομημαι. 
51 Θϑΐ Ἃἰ551Π}1}}15, οἱ Νιοαπάν. Αἰοχ. 488. 

ὅ) Βείδιο δὰ Αὐὶδὶ. ἂν. 1398, (,ϑ, Ποβγομίαμῃ. 
7) οάθχ τυράννων ---- δόντες. ὅοτν, Οοθοι. οἵ, Βίγιι. ρ. 69. 

12, ὴχ Ανὶβί, ἂν 892. Ὑ46 φιοασὰθ Ἠδβγοῖ. οἱ ἴμοχ, τῇοί. 
Βοκκ. ρ. 299. 16. 

5) σητοηι Πθε, ΑΠΙοΣ 16χ, τοί. Βόιοι, ρ. 290, 10. 
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καὶ ἑκτήμοροι ἐπειδὴ ἕκτῳ μέρει τῶν καρπῶν εἰργάζοντο τὴν 

γῆν 1). ι 
ἢ ἔγλῸς δὶ - , 3 Χ Ν , Ω ᾿ ω " 

πελάται" οἱ μισθῷ δουλεύοντες, ἐπεὶ τὸ πέλως ἐγγύς" οἷον ἔγγιςα 

διὰ πενίων προσιόντες " ̓Αριςοτέλης 3). 

πέλεκυς" ὃ δὲ πέλυξ βάρβαρον ὃ). 

Πελληνικαὶ χλαῖναι " διάφοροι - καὶ τοῖς νικήσασι τὰ Ἕρμαϊα" 
ἐδίδοντο 1). 

πελιδνόν" μέλαν" λέγεται καὶ πελιτνὸν παρὰ Θουκυδίδῃ δ). 
35 , ᾽ 7 6. 

σεέλιοι " μελῶνες, ὠκροὶ “). 

πελίκαν' Βοιωτοὶ τὴν ξυλίνην λεκάνην διὰ τὸ ἐκπεπελεκῆσθαι " 

᾿Απολλόδωρος δὲ ποτηρίου εἶδος 7). 

πελιτνόν" Θουκυδίδης διὰ τοῦ τ ὃ). 
͵ Ξ ! ᾿. 5 ] Ι 9 

πέλται" λόγχαι καὶ ἀσπίδιω τετράγωνα 5). 
Ξ “Ἁ Ν ῥξὲ Ἂ ͵7 10 

πελταςαί" τοξόται ἢ τοὺς ξυςοὺς κατέχοντες 1). 
, ς ͵ 3) - ͵ Ν 3 9 

πελταςαί" οἱ πέλτας ἔχοντες ςρατιῶται" πέλτη δὲ εἶδος ἀσπίδος 

οὐκ ἐχούσης ἴτυν, οὐδ᾽ ἐπίχαλκον, οὐδὲ βοὸς ἀλλ᾽ αἰγὸς δέρματι 

περιτετωμένη 11). 

πέλλυτρα᾽ κύσιμος τις 15). 
, ἱ , 13 πέμματα πλακούντιω 13). 

1) (οάθχ τὸν καρπόν. (Ἰ]οββὰ Ρ]αϊ. οἵ, 5080]. Επὶπγρην. 4 αὶ 
οἱ Ργοίθοσ. ρ. ὕδ. 

2) ἢδθο 601}]1. 8560]. σ]οββὰ Ρ]αϊοπὶοὰ υἱάθίαυ. Ὑιάβθ ροῖτο 
Πυμηκθηίαῃ Ὧ4 ΤΙΠη 6 μ). 

35) [πάϊάθιῃ αἰψαθ οὶ. Επδὶ. Παρθὶ ρ. ὅ85. 27 οἱ 1656. 12. 
4) ΟΕ, Ἠδογοίίαπ οἱ Ρ0]]. Υ1]. 67. 
5) ΟΡδβδγναίίο δὲ Ἀ6}}} Πιοηγϑιὶ., οἵ, Εβίαϊῃ. ρ. 755, 57. 

Ταυάαὶ Τπυογά. 1]. 49. ΘΟαΟΙΓΙΪῸΥ ἰογμὰἃ σπελιτνόν ἴῃ ΥΘΙΘᾺ 
ΑΙδχ 158. ἀραἊ Αἰμθη. 111, 107 Ὁ), (Οἵ. ΡΙουβ. Νοθγ, ρ. 825. Ρ] τὰ 
ἴη ΤΙι65. Υ]ἱ. 700... . 

6) Οοηνοηῖ ΠΙΘΘΥ ΘΒ 8. 
7) Τβοαγραν!ε. Οταϊϊπβ ἐν Θρῴτταις. ΟΓ, Ποργοῖ., Αἰμθη. ΧΙ. 

ἀθῇ Α, Ροϊ!αοοῃ Χ. 67. 79. 78, 0}861Π15. δϑὶ ποι Ἰοοογαη 
ΟΟΠΊΡΆΓΑΙ]Ο. 

Ὁ) ΟΡβογγαῖο ὁχ ἃἰίθγα οαϊίοπθ ΠΙΟΠΥΒ11. 
9) (οη!υηα!ι πέλται οἱ παλτά. 
10) Τιθγαπιὶ οὐγὰϊ θα μ 6) ΘΓΓΟΓΘΠΊ. 
11) Ῥᾶμ]ο ρίυγα ἴῃ [μοχ. τοὶ. θ κι, Ρ. 297. 8. 
12) (οάοχ πελλοίρα. Οἱ, Ποβγοι. [0}}. 11. 196. ΥἹἱ]. 91 φαὶ 

Λϑβοθγ απ ἰασάαὶ ἐν Φρυξίν ἀρ Βοκκ., νυ]ροὸ ἐν Φοινίσσαις. 
13) Παν σα 115. 5οῖο αἰγαμη οἱοβθα Ῥ]αἰοηἶοὰ ἃ βάογα δἷϊ, ὕοη- 
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πέμπε τὰ πέντε καὶ Αἰολεῖς καὶ Ἴωνες καὶ ᾿Αττικοί" πεμπάζξειν 
γὰρ τὸ κατὰ πέντε ἀριθμεῖν" καὶ Ἐενοφῶν πεμπάδαρχον καὶ 

Πλάτων πεμπάδα ᾿). 
πέμπειν" τὸ πομπεύειν" Μένανδρος Ὕποβολιμαίῳ ἢἣ ᾿Ανροίκῳ " 

Μικρὼ Παναθήναια, ἐπειδὴ δι᾽ ἀγορᾶς πέμποντώ σε, Μοσχίων, 

μήτηρ ξώρω τῆς κόρης ἐφ᾽ ἅρματος" καὶ πέμψαντες" τὸ ποιω- 

πεύσαντες. Θουκυδίδης 3). 

πέμπτῃ φθίνοντος" ἐν ταύτῃ αἱ τῆς μοιχείως γρωφαὶ ἐδίδοντο " 

Μένανδρος Χαλκίδι. 

πέμφιξ" πνοή" Αἰσχύλος Ξωντρίωις ἐπὶ τῶν ἀκτίνων ὅ). 

πέωψιν ἀποςολήν ἢ). 

Πενέςαι" οἱ παρὰ Θεσσαλοῖς μὴ γόνῳ δοῦλοι" ἀπὸ τῶν ὑφ᾽ Αἵμο- 
γος ἐν "Αρνῇ νικηθέντων Βοιωτῶν, οὐ φυγόντων τὴν παρ᾽ αὐτῷ 

δουλείαν ἀλλὰ μεινάντων μέχρι τῆς τρίτης γενεᾶς, Φιληδούντων 

τῇ χώρᾳ᾽ παρέδοσαν δ᾽ ἑαυτοὺς ἐφ᾽ ὅρκῳ ἐπὶ τῷ μήτε παθεῖν 

τι ἐργαζόμενοι μήτε ἐκβληθῆναι ἀπὸ τῆς χώρας" καὶ ἀπὸ τοῦ 

μεῖναι μενέςαι καλούμενοι, ὕςερον πενέξαι μετωνομάσθησαν, 

παραφθαρέντος τοῦ χαρωκτῆρος ὅ). 

σϑηϊξ ὅομο]. Ρ]αὶ. ἤθρ. ΠΠ. 8579. Α, 564 οοπγθηϊ 4υοάαθ ἰμδχ. 
ΧΗ. ργορῇ. ρ. γτγ. γοββ., 0ὈῚ τϑϑριοἰϊαν ἔζθοῃ. 4. 24. 
ἢ Οοαθχ πέμπτα" πέντε καὶ Αἰολ. ---- πεμπτάζειν --- καὶ 

πεμπώλαρχον. καὶ Πλάτων πέμπελα καὶ Ξενοφῶν. ΧΟΠΟΡΠΟΗΙΙ8 
Ἰοσὰβ δϑὶ ἴῃ Ουτορ. 11. 8. 21, Ρ]αϊοηϊβ ἴῃ Ῥμαθά. 110. Α. ΟΡ βοι- 
ΟΒΟΥγαΙΟ Α6}1}} ΠΙΟΠΥ511: υἱά ἰαγ. 

2) ΤΠπογα!αϊς Ἰοοὰβ οὶ ΥἹ, ὅθ. ἴἷῃὰ Νοπαπαγὶ, γϑυϑιθαβ ΥἹτὶ 
ἀοοί! τοϑι πὶ ἰγοομᾶθοϑβ : Θαα! θη τη] 1 πὶ 510 : 

τὰ μικρὰ Παναθήναι᾽ ἐπειδὴ δι᾽ ἀγορᾶς 
πέμποντώ σὲ. . ....... Μοσχίων, 
μήτηρ ἑώρα τῆς κόρης ἐφ᾽ ἅρματος. 

3) Οὐ Ἠδβγοδίαιη. Αθβοῦυ] Ἰοσαπι οὕτη ρδ 1018 8115 ΘΧΟΟΓΡΙ ΠῚ 
6 Ἰἰοχίθο ἰγάσίοο βθῦγανι (α]οπ. 84 Πϊ!ρροοῖ. ριάθιμ, γο]. ΙΧ. 
Ρ. 385. Οοάοχ σέμψιξ. 
1 ΤΠπυογάϊαο5 Υ11. 17. 
5) Οοάοχ Αἰγίνψ. Ὠορτγαθὰβ Αρνῃ. 146 486 Εαδι. ρ. 295, 29 

ΡΓοΐογι 6 υῃϑίογιοο ἰθχίθο, (6 410 ἰοθοὺὸ ἀοοίἃ δϑὶ αἰθραίδιϊο 
ΒΒ ΚΘΗ δά ΤΙπηαθῦμη ἴῃ στοθθ. ΘΙΠΉ111ἃ βαργὰ Παθαϊηη8, υἱὰ 6 
Ἰζλωρῶται, Ἱζαλλικύριοι, ἹΚιλλικύριοι : ΟἸηηΙὰ ΩΙ ἴα]|]οΥἁ Παχοιο ὁ 
(ΠΠ|5ἰγαίο, οἵ, Ἀ. ϑδομιμαι, Ρ. 551 Νοῖκ. οἱ Ῥγοίοσο. ρ. 81. 
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Πενέξφαι" οἱ τῶν Θετταλῶν δοῦλοι ἴσως παρὰ τὸ πένεσθαι, ὥσπερ 
οἱ τῶν Λωκεδαιμονίων Ἑΐλωτες καὶ τῶν Κρητῶν Κλαρῶται ἃ); 

πενιχρὰν λέγουσι τὴν γυναῖκα καὶ πένησσαν 3). 

πενθερά" τῷ νυμφίῳ ἡ τῆς κόρης μήτηρ" καὶ πενθερὸς ὃ πατήρ᾽ 
Εὐριπίδης δὲ γαμβρὸν αὐτὸν παρὰ τάξιν λέγει: ὃ γοῦν ᾿Αλκ- 

μωΐίων τῷ Φηγεῖ φησί" Καὶ σὲ ὦ γεραιὲ τήν τε παῖδα μὴ δῶς 

ἐμοί Ταμβρὸς νομίζῃ καὶ πατὴρ σωτήρ τ᾽ ἐμός". καὶ ὃ Πρω- 

τεσίλαος τῷ ᾿Αλκάθῳ φησίν" ἄξιος δὲ ἐμὸς Τ᾿αμβρὸς κεκλήσει 

παῖδά μοι ξυνοικίσας. Σοφοκλῆς δὲ τὸ ἔμπαλιν" εἶπε “ἂρ 

πενθερὸν τὸν γωμβρὸν ἐν ᾿Ιφιγενείᾳ. " ̓Οδυσσεύς φησι πρὸς Ἰζλυ- 

ταιμνήςφρων περὶ ᾿Αχιλλέως" Σὺ δ᾽ ὦ μεγίςων τυγχάνουσα 

πενθερῶν - ὠντὶ γαμβρῶν ὃ. 

πεντέπηχυ" καὶ πεντέκλινον" καὶ πεντέχωλκον" καὶ πεντέμηνον" 

καὶ πάντα τὰ ὅμοια οὕτω λέγουσι διὰ τοῦ ε 3). 

πεντέκτενο! " περιπόρφυροι, διὰ τὸ ἐνυφάνθαι παρὰ τὰς ᾧας πέντε 
κτένως πορφυροῦς ὃ). 

πεντεσύριγγον ξύλον" πέντε ὀπὰς καὶ τρήμωτω ἔχον, τραρήλῳ, 

χερσί, ποσίν" ᾿Αριςοφάνης 5). 

πέντε κριταί " οἱ τοῖς κωμῳδοῖς ἀποδεικνύμενοι ). 

Πεντέλεια ὄρος ᾿Αρκαδίας, ἐξ οὗ ὃ Λάδων ποταμός ὃγ 

πεντελιθίζειν" διὰ τοῦ ε λέγουσιν 5). 

1) Οοάοχ Καλωρῶται : οἵ. ἃρυὰ Ἐπ υβίαίῃ. 11. ᾿Αρόττωι. [μδχ. 
τοὶ. Βεκι. ῥ. 292. 7 υἱὶ καροταί. ὙΙ46 ΄φυοχαθ [μ6χ. τῇθῖ. Ρ. 
ΠΟ ἀρ. 6 76.,.,15, 

2) ὕοάοχ πένισσαν. Οἵ. Ηδογοβίαπι. 
ὅ) ταρσπιθηΐαμη 6χ Αἰοπηᾶθοηθ σογγαρίαπη οϑὲ ἢ ἴοθ Υἱάθο 

Ἰεσοηάη 6886 τήνδε παῖδ᾽ ἣν δῷς ἐμοί, αἀ6 οοἰοιὶβ ἐπέχω. )06- 
{πὰ οϑὲ Αὐϑίορηδηῖϊ8 ΒγΖΆη1}}, οἵ, Ναποκίαμη. ρ᾿. 184. Οοάδχ 

γερεέ --- πρωτελῶος --- ἀλκάξω ---. ξυνοικήσας. 
1) ΟΡ βογυαίιο "δὲ Α6}}} Ὠὶοηγϑὶὶ, οἵ. Εἰπιβίαιῃ. Ρ. 1417. 52. 

Τ᾽ ΠΙοΠγ 810 81ἃ παροὶ Ῥῆνγγη. [0]. ρ. 182. Ὑιάο Οοροὶ. αν. 
[μεοἱ. Ρ. 248 οἱ ποι. 1]. 425. 

5) [πα]άδπη αἱ νἱἀδἴαγ. γοσαθα] απ 6 Νδπαπάτο ἰασααὶ οὶ. ν. 
περίνησω. Αἀ46 Ρο]]. ΤΠ. ὅ 2, Οοάοχ περὶ ---- πεντεκτένας πορφύρους. 

6) Αὐδι. ἔᾳᾳ. 1049, ΟΓ, Ποργοῖν, ὕοάοχ τρίματα. 
7 Οὐ. Ἠδβγοβίαπι οἱ ζΖθπορ. 264, 
8) ΠοβγοΠἰ8. 
5 Οὐ θυρῖὰ νυἱάθ πεντέπηχυ. (ὐοιηϊοουιπι ἰοοθ5. νοῦ ἃρυά 

ΡΟ σοι ΙΧ, 126. ; 
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πεντηχόνταρχος" ὃ τῆς πεντηκοςῆς τοῦ τέλους ἄρχων "). 

πεντηκοςολόγοι" τελῶναι" Μένανδρος 2). 
πεντετηρίς " πενταετηρίς 5). 

πέξαι" κεῖραι ἢ). 
πεπαλημένος" βεβαμμένος " καὶ πεπαληκένωι λέγεται τὸ ἐκπίπτειν 

τὰ πλοῖα ὅ). 
πεπαίνγει" πραῦνει. 

πεπαρωνήκασιν" ἡμαρτήκασι δ). 

πέπειρον" ἀκμαῖον" εἴρηται δὲ ἐπὶ ὀπώρας ὡρίμου ὅ). 

πεπιναρωμένα᾽ ὃ). 

πεπελτωμένα " πεπιναρωμένα 5). 

πεπεμμένην λέγουσιν οὐ μόνον ἀπεφωλμένην 15). 

πεπιλημένη " συνεσφιν μένη. 

πεπλαδηκόξ᾽ ὑγρανθέν, σεσηπός 1"). 

πεπλασμένον" κωκοῦργον 12). 
πέπληκται" ἥττηται" Μένανδρος 38). 

πεποιωμένον " ποιότητῶ ἔχον 13). 
πεπρωμένη" εἱμαρμένη, τύχη, γένεσις 15). 

1) ΒΠΠΠοΥ [6χ. τῆθὶ. Βεκκ. ρ. 297. 11. 564. Ἰεσεπάμῃι τἱ- 
ἀείαγ πεντηκόςαρχος. Οἱ. Ηάτρ. εἰ Τη65. Υ]. 7483 Α, 

2) Ῥίατα τἱάθ ἴῃ [μοχ. τῃϑὶ. Βεκκ. ρ. 297. 21 οἱ δρυὰά Ἠατρ. 
3) ΟΥ βυρτὰ τ. πεντέπηχυ οἱ Ργγη, Εἰο], Ρ. 180. 
4) Ηδβγομία. 
5) Οοάοχ πεπαλμένος οἱ πεπαλκέναι. Οοτγ. ὕορϑὶ. ΟἹ. Ηδβγοῇ. 

πεπαληκένωι οἱ πεπαλημέναι, 41] βεβλαμμέναι Θχρ. ὕϊταμῃ 
γογαμα 5ἱἐ ἀαθ ῖο. 

8) Ηδβγοῖ. πεπαρῳνηκότων. ΜοοΥ. Ρ. 552. Βιβὶ, ρ, 1535. 54. 
7 ΟἹ. Πδβγοῆ. οἱ Μοογ. ρΡ. 120. 
8) Πεϊοπάσμη τυἱαθίαγ: οἵ, σ]. 566. 
9) Μα]πη πεπελιωμένω γ6] πεπελιτνωμένα. 
10) Οἵ, [μοχ. τῇϑὶ. Βοκκ. ρ. 428. 86. ᾿μβοσιίανγ θη. Αὐἱβίοογ. 

5.159. ΟἿ. ἀονοί. αν. [,μοἱ. ρ. 258. 
11) Οοάεθχ πεπλαδικός. Ἐπηθηάαία ἰθοὶ. ἴῃ [μὲχ. Βαοθιη. Ηβρϑεγ- 

Οἢ5 πεπλαδηκώς. 
5: κἀκ ἨδβγοὨίυτη. 
18) Οοάοχ πέπλεκται. (ὑοτν. θοῦγ, ὙΙ46 ἀυοχφαθ Οορεὶ. ᾿ ψρονα 4004 θεῖ, Μηρῃι. 

᾿ς 34) Ἠρβγ ΟΠ. 
15) ΟἹ, Ἠοθφοπίαμη. (οάθχ πεσπρωμένη. 
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πέποσχα" Δωριέῶν τινὲς τούτῳ κέχρηνται, ὧν καὶ Στησίχορός ἐςὶν "). 

πεπραδῖλαι" πορδαὶ ἢ γένος ἰχθύων ὅμοιον μεωβράδι 3). 

περᾷ" πλέει. 
περωίνοντως " τελειοῦντας ). 

περαιτέρω" πλέον πάνυ ἢ). 

περγάμιον" δήμιον ὃ). 

πέργαμον" τὴν πόλιν Ἴωνες λέγουσιν" οἱ δὲ πάντες τὰ ὑψηλά δ). 

Πέρδικος ἱερὸν" παρὰ τῇ ἀκροπόλει" Ἑὐπαλώμῳ γὰρ ἐγένοντο 

παῖδες Δαίδαλος καὶ Πέρδιξ, ἧς υἱὸς Τάλως, ᾧ φθονήσας ὃ 

Δαίδαλος τῆς τέχνης, ἔρριψεν αὐτὸν κατὰ τῆς ἀκροπόλεως, 

ἐφ᾽ ᾧ ἡ Πέρδιξ ἑαυτὴν ἀνήρτησεν᾽ ᾿Αθηναῖοι δὲ αὐτὴν ἐτίμησαν" 

προ θοΝ δὲ ἐν Καμικίοις τὸν ὑπὸ Δαιδάλου ἀν ΈΒΕΝΗΝ Πέρδικα 

εἶναι τοὔνομ ). 
ς ͵ Ν ΟΥ̓ 8 

περίτριω " ἡ περιωγγέλλουσα τὴν ὥραν 5). 

1) Τίγιθοὶ. Μ. ρ. 662. 11 Ἰἰαυάαϊ ΕρΙομδγηὶ: Ἃ δὲ Σικελίω 
πέποσχε. Οοαθχ Στησίχωρος. 

2) Οοάοχ πεπρωδίδαι. Οἱ, Μ, ϑομπαὶ, δα Ἠδργοὶ. 
ὌΉΗΝ Ιμεσοσ. ΤΥ. 725 ΚΒ. 
ἍγὉἢ ἨΘβγ οί θμι. 
5) Ηδβγοιυ8. 
6}: 0 ἡροίιοι ΡΙαι. Ῥηδράν. 245 Α. ϑυϊ445 πάντα. [ἰᾶ486 

Ἰεσᾶτῃ : ̓Αττικοὶ δὲ πάντα τ. : 
χὰ Οοάοχ ἧς υἱὸς Καλὸς εἰ Κωμικοῖς. Οἷ,. Αρο!]]οά. ΠΠ. 1ὅ. 9 

οἱ Αἰββθη. [Χ. 88 Εὶ σαὶ δχβουθὴῦ ΒΌΡΠΟΟ]185 Ἰοσαμη. 
8) Ἡρβγομα5 περάώτριωῶ. ἴμδχ. Βαοίπη. περήτριω. δ ἢοο γοορᾶ- 

θυΪο 8111 411 αυδθ νἱὰθ ἂρυὰ ΜΝ. ϑοιπηαι. ΜΠΠῚ ρ]δοθὶ σεριῶώ- 
γύρτριω Ἰερετθ. ϑθααθηϊ ο]οββα υἱά 818 Ζαϊὰ 811 περιαγείρεσθαι. 
(ὐοηἢτηηαὶ Θπηθπ αἰοηθιη [Πἰϑγαγαηὶ οτάο. οθίογο δὰ δὰ ΠΠΟΙΘΠῚ 
ἀδ 400 Αἰμθη. ὙΠ]. 660 Β: εἰ δὸς δέ τι τοῦ ἀγείρειν χελιδονί- 
ζειν οἱ Ῥόδιοι κωλοῦσιν ὃ γίνεται τῷ Βοηδρομιῶνι μηνί. Χελιδονίζειν 
δὲ λέψεται διὰ τὸ εἰωθὸς ἐπιφωνεῖσθαι" 

ἮΗλϑ᾽ ἦλθε χελιδών 
κωλὼς ὥρως ἄγουσα κτὲ. 

ΟἸοοπὶἃ ᾿ἰρβἃ περιωγύρτρια ἀἸοοθαϊαγ, Ζαμὰπὶ ρῥιοτὶ περιῶν εἰρόμφενοι 
οἷα αἀγοηίαμη παποίαγθηί. 

Ἃ χελιδὼν καὶ λεκιθίταν 
οὐκ ἀπωθεῖται. 

Ηος οοἱ οὐκ ἀὠπωὐθούμεθα. ϊ οἰαι ἀἀάσρθαηϊ πότερ᾽ ἀπίωμες 
ἢ λαβώμεύα. ϑᾶθρο ΥἱαΪ [οἰ άΔ6, ἀασπι. 5} ἃππὶ ἤπρμη Ῥαοτί 
γΟΒΡΟΤ οἰνί αι. ἀοπιο5 ἃἀίτγοηὶ οἱ ἰδ 1115. ἀἀ]οοηῖος ΠῸΠοάτγοηΙ 

᾿ηϑἴατο γι! ἀἴοπι παία]! μη. ΠῚ 
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περιαγειρόμενοι " ὥσπερ οἱ νικηφόροι περιωγειρόμενοι ἀθληταί" Πολι- 
, ᾿ ΄ Θ᾽. τ ! ͵ Ἂς ἰν Ν Ν 2 - “3 

τείας ε΄ ἐπὶ τέλει" λέγεται γὰρ ὅτι τὸ μὲν ἐξαρχῆς ἀθλὰ 
-Ὁ- «ἃ 

προὐτίθεσαν τοῖς ἀγωνιζομένοις, ὃν τρόπον καὶ Ομηρος καὶ 
5» Ἁ 6Θ -Ὁ- 9 Ἁ ΝΣ 5) Ν 5, 9 , 

ἄλλοι ποιηταὶ ἱςοροῦσιν᾽ ἐπεὶ δὲ ἤρξαντο χωρὶς ἄθλων ἀνγωνί- 

ζεσθαι, τοὺς νικήσαντας οἱ μὲν κατὰ φιλίαν ἢ συγγένειαν προς- 
͵ ͵ τι ! Ὁ 9 3) ς Ὁ ͵ ͵ὕ 

ἥκοντες ςεφάνοις ἀνέδουν: τῶν δ᾽ ἄλλων οἱ μὲν σύνεγγυς καθύ- 

μενοι καὶ περιουσιάζοντες πλέονος ἄξια ἐπετίθεσαν" οἱ δὲ πορ- 

ρώτερον ἄνθεσι καὶ φύλλοις ἔβωλλον περιερχομένους" ὡς καὶ νῦν 
“ Β - 2 , 9 ! ! Χ ͵ 

τοῖς ἐπιφανῶς ἀγωνισαμένοις ἐπιβάλλουσι πετάσους καὶ ζώνας, 

οἱ δὲ χιτῶνας. Ἔκ τούτου σύνηθες ἐγένετο κύκλῳ περιπορευο- 
, Ἁ ς ἈΝ ’ ᾿ ! Ν ! 

μένους τοὺς ἀθλητὰς περιαγείρειν καὶ λαμβάνειν τὰ διδόμενα. 

ὅθεν Σιμωνίδης περὶ ᾿Αςύλου Φυσὶν οὕτως " Τίς δὴ τῶν νῦν 

τοσάςδε πετάλοισι μύρτων ἢ ςφεφάνοισι ῥόδων ἀὠνεδήσωτο νίκας 
ς 9 -Ὁ 57) ἃ “« Ν 5} 9, ἈΝ , Ἁ 

ἐν ἀγῶνι περικτιόνων ; Ἔνιοι δὲ τοῦτο τὸ ἔθος ἀπὸ Θησέως τὴν 
᾿ “Ὁ Ἀ - “5 -Ό- Ἁ ᾽ “ ͵ Ν Ἁ 

ἀρχὴν λαβεῖν" ἐκεῖνον γὰρ ἐκ Κρήτης κομισθέντα μετὰ τὸ 

ἀνελεῖν τὸν Μινώταυρον οἱ ἀπὸ τῆς χώρας ἄνθεσι καὶ φύλλοις 

ἔβαλλον καὶ τοῖς παροῦσι καρποῖς ἐτίμων 1). 

περιαγές" ἐπικαμπές. 

περιαγκώνισιψω " 3). 
͵ ἃ ς ͵ 5 ““Ψ ! Φ ᾿Ὶ -» ὃ Ι -“" ἢ 

περιώλγηφ᾽ ὡς πενηρης τῷ τόνῳ" καὶ τοῦ ὁράᾶμωτος του Ἰ]λατωνικοῦ ) 

περιωγορῶϊος" λάλος ᾽). 

περιαθρεῖν " περισκοπεῖν 5). 

1) ὐοάοχ νικηφόροι περιωγόμενοι --- περισιάζοντες --- ἐπὰν εἰρειν 
χαὶ λ, ΔΛαποίαιο εδὶ Βοθίῃϊὶ οἱ ρϑυγιποὶ ποὴ δά ΡΙαϊ. ἢθρ. Υ͂ 
864 Χ οχίγ, Οἵ, Βυμηκ. Τιπι. 216. Βοοίμα5. 81. ᾿πυθηϊ ἂρυά 
Ραιρ ἢ] πη 41 ἰαπάαραὶ ᾿ὐγαϊοβϑι πομπή, οἵ. 500]. παν. Προ. 
ὕ609. Υἱᾶο Εταίοβιῃ. ροβὶ. Πογοάϊ. ὨΙΔΟἿ: ρΡ. 208, Δοϊίαῃ Π)}]1ο- 
ΠΥ̓βϑιαπὶ ἂρ Βαβίαίῃ, Ρ. 1450. 57, [,6χ. τἱιοῖ. βκκ. Ὁ. 551. 14. 
Π6 Αβίγιο Βαυΐροιβ. δὰ Αἴτγιο. ΟἸγρ. ρ. ὅ2. ΟἿ. Οοροὶ. Μπεπι. 
ΙΧ. 451. ΧΙ. 588. --- ΡΙηἀ, Ῥγιῃ. ΙΧ, οχίσ. Ῥϑυ τ νουραπ ἀραᾶ 
Πίοηγβ8. Π]οάτη. 11. 19 ; περιάγουσιν ἀνὰ τὴν πόλιν οὗτοι μητραᾶ- 
ψυρτοῦντες" τη] περιωγείρουσιν. ἴῃ γΘΥ58 ΙΠΊΟΠΙ4 15 Π8}1π| ὠγῶσι. 

2) Ιὴ Οοα!]ο6 5611 6 518 Υ8ΟΆ 5. 
 Πὲ ἰοὺ ἰοοο νἱὰβ θοῦριν. ἴῃ Αἀν. οἱ Τι68. ΥἹ. 788 ἢ. 

Ουοά 5ογῖρϑὶ, Ῥουβοῃὶ εϑὶ, Ἃὐάδθχ: ὃ σπενήρης. Οορεὶῖ. Ρ]αϊ. 
οι. ἢε]. ρ. 166: Περιάλγης ὡς πενθήρης. τῷ τόνῳ" ὄνομα κύριον 
τοῦ ὃρ. τοῦ Πλ. 
1 Ηρβγοι. ΒογηΠμαγάγυβ πηᾶγὰ]} περιαγόρωιος. , 
5) Ηδσεγοῖι, ΟἿ, Ρ]αὶ. Αχίοοι. 370 Ὦ. 
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περίωλλος " τὸ ἰσχίον 1). 
περιωμμησάμενος " θερίσας 3). 

περιάοιδος " ἐγκύκλιος ὠδή 5). 

περιαυθαδίζεται" ἐν ὑπερηφανίᾳ, ἀναςρέφεται" ἢ μέγα Φρονεῖ περὶ 

ἑαυτοῦ 3). 

περιαυτά πὼς" οἷον ἐγγὺς καὶ παρὰ μικρὸν δ). 

περιαυτίζεται " περὶ ἑαυτοῦ μέγα φρονεῖ ἢ ἐν αὐτῇ τῇ λέξει 

ἐνδιωτρίβει ὃ). 
περιαυτολογεῖν" περὶ ἑαυτοῦ λέγειν τουτέξςξι μετὰ ὑπερηφανίας. 

περίβαλε" οἷον περίλαβε" καὶ κατὰ τὸ ἐναντίον λέγουσι " σπανίως δέ. 

περιβάλλων" περιλαμβάνων ). 

περίβαρα" ὑποδήματα ὃ). 

περιβαρίδες " ὑποδήματα γυναικῶν 5). 

περίβλεπτος" ἔξοχος, μέγιςος 19). 

περιγηθής " περιχωρής 11). ᾿ 

περιγρώψαι" οἷον ἀποκτεῖναι, ἐπεὶ οἱ ἀποθωνόντες περιγράφονται 

καὶ περιωιροῦνται τῶν ὠρχείων 13). 

περιγίνεται" περιττεύει " ̓Αριςοφάνης 15). 

περιγυρίδα " περιφέρειαν 13). 

περιδωρδάπτεσθαι" κατεσθίεσθαι 15). 
περιδόσθαι" τὸ συνθέσθαι" καὶ Ὅμηρος" ἘΠ δ᾽ ἄγε νῦν τρίποδος 

περιδώμεθον "5). 

1) (οάοχ περίωλος. (. Ἠδογοβίαμῃι. 
2) Ηδβγοθῖαβ. 
3) Ἠδβγ 5. 
Ὦ ΠΟΒγΟΠΠ5. 
5) δῇῆο Οοαοχ. Οὕο ο]οββᾶ γϑίβγθηα 5: ἤθβ8010. 
5) Οἵ. Ἠδβγοϊαμα. Ὑ146 φαοχας Τη68. Υ]. 789 ἢ. 
7 Οἵς Ν. δοβιηαι. δά Πθβγοῖ. νυ. περιβάλλειν. 
8) Ἠδργομίαβ. ΡῸ]]. Υ11. 94, 
9) 5. ὶ Οδρμίβοσοτγο ἃρ. Ρ0]]. Υ1Π]. 87. Οοά. [ογίαϑ88 γυναικεῖο. 

10) Ἡδογ 8. 
) Ποβγομίαβ. 
) ὑοηνθηῖ [μοχ. στῆθι. Βεκκ. ρ. 29ὅ. 28. 

13) Οὐ, Ἠοογολίαπι αὶ οὐ Αὐἱβίορῃ. ποπηθπ. Β]αὶ, ὅδ, 
) Ποβγομῖαβ. Οἷ᾽κ,, Πδιηδι. Ατὶβίορῃ. ΡΙαιϊ. 576, 
) Ποβγο μία. 

10) Οοάοχ περιδεδόσθαι. (λοτν. Οὐθοὶ. οχ Αὐὶβι, 4, 79, ΜΌΜΕΣ 
Ιοοῦ8 δοὶ ἴῃ Πα. Ψ. 485. 
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περιδεής " περίφοβος 1). 

περίδειπνον" ἡ ἐπὶ τοῖς ἀποθανοῦσιν ἑςίασις γινομένη 5). 

περιδέραια " περιτραχήλια κόσμιω 3)." 

περίδινον " πειρωτήν ἢ). ιν 
περιδράττεσθαι" περιέχεσθαι. 

περιδύεται" κρύπτεται, εἰσδύεται ὅ). 
περιδοῦ" σύνθου" λέγουσι δὲ καὶ περὶ συνθήκης" οὕτως Δίφιλος 5). 

περιεῖχεν" ὑπερεῖχεν 7). 

περιλάμενος " περιειλησάώμενος ὃ). 

περιεκόκκωσα᾽ περιεγέλασω καὶ κατωρχησάμην" ᾿Αριςξοφάνης 5). 

περιεκτικόν" περιέχον 19). ᾿ 

περιέπειν" Φυλώσσειν ἢ ἐνερν εἶν. 

περιεπτισμένον" λελεπισιμένον, περιεξεσιιένον, περικεκαθωριένον 11). 

περιερέττων" κωπηλατῶν 13). 

περιεργάζεσθαι ἀντὶ τοῦ πολυπραγμονεῖν. 

περιέσεσύχι" περιγενήσεσθαι. 

περίςια" καθάρσια 13). 
περιεσκεμιμένος" ἠκριβωμένος 13). 

περιεσόμεθα" περιγενησόμεθα. 

περιέξηκεν" περιίςωται, περιέςραπται 15). 

1) Ἠδβγοθιυβ. 
2) Τμ6χ. τηοῖ, ΒΚ. ρ. 294. 22, 
35) Ἠοβγομ8. ΠΘρῖταν ἴῃ ΑὙβίορ. ἴγαστηι, 309. 
1) Οοάοχ περιδήλιον. Ἠδβγ οι.  Θβρί οἰϊαγ αἱ νἱάοίαν Ρ]αὶ, Ἰίοσρ. 

ΥΙ. 777 Ὁ αδὶ νἱάθ 86101: Οἱ, Αἰδοπ. ὙἹ. 264 1. Ἷ 
5) Ἠδβγ ΟΠ 8. 
6) Ἡδογοθα5. Οἵ. Ατὶϑι. ΝῸΡ. 644. 
7) (οροὶ. οοηὶ. περρεῖχεν᾽ περιεῖχεν. ΟΓ, Πδοδγο. ν. περρέχειν 

οἱ Αἤγθηβ. 18]. Αθ0]. ρ. 101. 
5) Οοάοχ περιειλάμενος. Οοττοχὶὶ Οοροὶ. Ὑαγ. 1,θοϊ. Ρ. 861. 

Μηε. Υ. 202. Ατίδὶ. ἤαπ, 1066 ρεογρογάπι: περιλλόμενος. 
5) Νεηρθ Ατὶβὶ. ᾳ. 697 ἊὈΡ1Ὶ οἸ᾽πὶ περιεκόκκυσα. 
10) ΠΟΘ ΟΠ ]08. 
11) Οἵ. Ἠοβγομίαμη. Ατὶϑί, Δοίαση. ὕ07 Ἰοριν περιεπτισμένοι. 
12) Ἠδβυ μα. 
13) (οάοχ περίεσι" καθαρά. ΟοΥν, Τοαριυ5. Οἷ. ΤΠ658. ΥὙἹ. 940 Ὦ. 

Ιηΐγα νἱάθ σὶ. περιξίωριχος. 
1) ἩδβγΟΒΙα8. 
15 ἾΩ { . ) Βοτγίαββο ὁ Τπυο, 1. 382. Ῥιὸ περιίςωται τι] πὰ περιέςαται. 

" 



περιέςιξαν" περιεκύκλωσαν 1). 

περιεςήξει " περις θήσεται 3). 

περιέχεσθαι ἀντέχεσθαι 3). 

περιεχόμενον" ἀντιποιούμενον ). 

περιήγγελλεν" ἐκέλευεν 5). 

περιῆλθεν ἐξηπάτησεν 5). 

περιῆν" ἐνίκα, περιεγίνετο, ὑπῆρχεν ἢ). 

περιήγητος" ὃ περιπόρῴυρος «χιτῶν 8). 

περιηχήθην" περιεψιθυρίσθην 5). 

περίθετος κεφαλή" ἡ περιθέτη. ᾿Αριςοφάνης " κεφαλὴ περίθετος 
ἣν ἐγὼ νύκτωρ Φορῶ 19). : 

Περιθοῖδαι" δῆμος τῆς Οἰνηίδος φυλῆς" ἀπὸ Πειρίθου τοῦ Ἰξίονος". 

νόμος δ᾽ ἦν ᾿Αθήνησι ξένους εἰσδέχεσθαι τοὺς βουλομένους τῶν 

Ἑλλήνων, Θεσσωλοὺς δ᾽ ἐξαιρέτως ὑπεδέχοντο διὰ τὴν Πειρίθου 

καὶ Θησέως φιλοξενίων " τούτοις δὲ καὶ χώραν ἐμέρισαν, ἣν 
ἐκάλεσων Περιθοίδας" "Ἔφορος ἱςορεῖ ἐν γ' 11). 

σεριθρέξει" περιδρωμεῖ 13). 

περιθειῶσωι" περικωθῶραι 18). 
περιθυρεῖν" περὶ θύρως εἶναι. 
περιόντα περιερχόμενον 13). 

περιππεύων" περιτρέχων 15). 

"- 

1) (οάοχ περιέφηξαν. Οοτγγοχὶὶ Οοροὶ. Οὐοηίΐοσυὶ ἰὰρθ6οὸ Ηδοτοάὶ. 
ΙΝ. 202. 

2) ΠΗ βου. 
38) Οοηΐ. Ηδκτοάι. 1. 71. 
4) Οοηΐ. ΗΠοτοῦϊ. Π]. ὅ5. 
5) Οορεῖυ8 παρήγγελλεν. ὨΆΡΙΙΟ. 
6) (οπί. Ποιοάι. ΠΠ, 4. 
7) Οἵ. Ποβγοβίαμι. 
δ) Οοάοχ περιήτητος. Ἀθοῖα Ποβγομίαβ. {{5αγρανιὶ Απιὶρη δ 68 

ἃρυά Ρο]]. Υ]1]. ὕ7. 
9) ΠοΒγΟ 115. 
10) Ατἱδῖ, ΤΏοϑιη. 258. 
11) Βτουὶὰ5 Παγροοῦ. Οἴ. Ῥγοίοσσ. ρ. 108. 
12) Ατιδῖ. ἤδη. 194. 
1) Ἠρογοῖ. (ἝΟἿν Μοπαπάγαπι ἀρὰ ΟἸθπι. ΑἸοχ. ϑίτομι, ρΡ. 844, 
11) Ἡογο 5 περιόντας. 
16) Ἠρφδγ ΟΝ 5 περιιππεύοντος. 

« 



δῚ1 

περιξάμενος" Φεύγων 1). 
᾽ « »"ΞἋΝ 

περὶ κάτω τρώπήσεται " ἀντὶ τοῦ περιτραπήσεται κάτω συνήθως 

λέγουσιν 3). 
περικόπται" κλῶπες ὃ). 
περικεφαλαία" ἡ ἐκ τῶν τρεχῶν (περιθετη) Ἵ). 

περικνύων" περιξύων. 

περικωνῆσαι" σπογγίσαι 5). 

περικόρημα᾽ τὸ περισάρωμα" κόρημῶ γὰρ λέγεται τὸ σάρον" ἀφ᾽ 

οὗ καὶ νεωκόρος, ὃ τὸν ναὸν κορῶν καὶ σαρῶν δ). 
͵ τ , - ἈΝ - Ψ - δ Ἂ 

περίνησω᾽ περιβόλαια περιφερῇ καὶ νησοειδῆ, ὅμοια ταῖς ὑπὸ 

Ῥωμαίων καλουμέναις χλαίναις" Μένανδρος Βοιωτίῳ " Πεντεκτέ- 

νους μὲν καὶ περίνησα πορφυρᾶ 7). 
͵ ἀπ Ι ΠΡ ἢ Χ ͵ ν , 

περίνεως " ὃ δεύτερος ἱςὸς καὶ πάντα τὰ περιττά 5). 

περινοεῖ" νοεῖ περιττῶς 5). 

περίνεως " τοὺς περιττοὺς καὶ ἔξω τῶν ὑπηρεσιῶν, ὡς λιπόνεως 
τοὺς λιποτάκτας᾽ Θουκυδίδης 19). 

, ᾿ ε ΝΜ ’ “Ὁ Ν “Ἁ ! 11 

περίνοιω " ὑπερηφανία ἢ μηχανὴ ἢ τέχνη ᾿"). 

περινομμῶί " περιχωρίαι" Ἦσαν περινομαὶ τῇ θεῷ " Μένανδρος 13). 

περινοςοῦντας " περιερχοιένους 15). 

περίοδος" περιέλευσις, κύκλος 13). 

1) σῇ, Οορεῖ. Μπο. ΥΠ|. ὅ2. 
Ἅ) Οἵ, ὕομρεῖ. γαγ. [,μοὶ, ρ. 90 οἱ Μηβθην. ΧΙ, 174. 
8) Ποβγο 8. 
4) Θαρρίονυ! ἰοοῦπι οχ 68. θιὴ. ἃ Ὠιπά. ἴπ Τ|ι65. ΥἹ. 844 Β. 
5) Οοαοχ περικονῆσωι" περισπον γῆσαι. ἴπ Ἰπιογργθία Π0η6 ρΓ86- 

ῬΟΒ1110 80] 61 ΥἹο ἰἰογαία. Ρηοίϊαμη οὑπη Ηδβυοθϊο οοηία!] 
Οοδοίυβ 564. ποη ἰα}1 ἃββθηϑαπι Ν, Ομ] 111. Θβριοἰϊατ ογθάο 
Ατὶβίορι. ὕϑϑθρ. 600. 

6) (οηγοπῖΐ [,6χ. τηϑὶ. ΒΘκκΚ, ρ. 296. 27. Οοάθχ νεακόρος. 
7 Οἵ. Ἠδϑγοβίαμῃ εἰ Ρο]]. Υἱ]. 52. 
8) Οἵ, Ἠοβγομίαπι 6 ῬΠοΙΙο οπηθηαδίαμῃι. 
9) Ποβγ ΟΠ 05. 
10) (οάοχ λειπόνεως οἱ λειποτάκτας. Ἀαβριοίίαν Ταο, 1. 10. 
11) θτουῖα5. ΠΟΒΥ ΟΠ 8. 
12) ΑἸΡογία8 περιχορεῖωι 50.011 : Ηοβγοῖ. οχρ. περιφορωί. ὨΆΡ 5 

Πᾶογοο ααϊά ργοροῃ. Οἵ, ΤΊ65. Υ]. 870 ἢ. 
13) ΠΟΘ ΟΠ 5 περινοςφήσαντες οἱ περινοςοῦντι. 
11) ΑἸῖὰ ΠΟΒυ ΟΠ]. 
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περιοίκιον" ὃ περὶ τὴν πόλιν ἢ ὃ περὶ τὴν ἔπαυλιν τόπος ἢ). 

περιοίσειν " τὸ περιέσεσθαι καὶ ἀνθέξειν" Θουκυδίδης ζ΄ " σημαίνει 
᾿ς καὶ τὸ ἀνοίσειν ἐκ τῆς νόσου 3). 
περιοιςικὸς " ὃ Φορητός. 

περιόν" ὑπερβάλλον. 

περὶ ὄνου σκιᾶς" παροιμίω ἐπὶ τῶν ἐνδιωτριβόντων τοῖς μηδενὸς 

ἀξίδιδ, : 
περίοπτον" περιθέωτον, μέγα ὑψηλόν ᾿). 

περιορᾶσθαι" καρωδοκεῖν, ἀποθεωρεῖν, περισκέπτεσθωι, Φροντίζειν " 

Θουκυδίδης" καὶ τοὺς Μεγαρέας περιορωμένους ποτέρων ἔςαι ἡ 

γίκη" καὶ πάλιν περιορωμένους τὸν πόλεμον λέγει" καὶ ὃ 

Βρασίδως τῆς Μένδης περιορώμενος ὃ). 

περιοργῶς" ἄγαν παρωρμημένος 5). 

περιορνής" ὡς περιχαρής" ἐν δ' Θουκυδίδης εἴρηκεν" ὀρχιζόμενος 7). 
περιορίσαι" περινοῆσωι ὃ). 

περιορισθῆναι" γνωρισθῆναι ἢ ὑπὸ ὅρον ψενέσθμι 5). 

περιορισμος " ἐξορισμός. 

περιοχή" περιπέτεια καὶ ὑπόθεσις, θλίψις. συνοχή 19). 

περιόψεται" παρίδῃ, κωτωφρονήσει 1). 

1) Ἠδογομίαβ. ΟἿν, Παγροον. 4ὰ] οχ ἴβαθο ᾿ἰδπάαϊ. 
2) Τμπογά. Υ]1. 28. ΑἸ]τθγᾶπη ρᾶγίθπη. δαἀποίαιοηϊβ 4π86 δά 

ΤΗπογά!ἀθὴ πο ρουϊηθὶ, νἱ86 4αοαὰθ ἃρυὰ ἢοβγομίαπηι. 
3) ΡΙατα ἀθ 00 ὈΎΟΥΘΎΡΙΟ, ᾿ῃ σόα ὄνου σκιά. 
4) Οἵ. Ἠδβγοϊαμ, 
5) Τηυο. ΤΥ. 75 Ἰοριαν ὁποτέρων. ϑοουσπάπηι Ἰοοαη Ποππηὶ 

ἰπύθηϊ. Του 5 Ἰοσίίαν ΠΥ, 124, 
6) (οάοχ περιόργως οἱ 810 ΄αοᾳαρ Ἠθδγοῖ, Ἐογίαβϑο ὃχ Αββ0ῇ. 

Αραμ. 215. 
7) ΤὨμπογά. ΠΥ. 150. ὕοαοχ περιερνής. 
8) ΠΟΥ ΟΒΪ 8. 
9) Οἱ, Ηοβγομίαη. Μα]μὰ οονίς ὑπὲρ ὅρον οἱ ργὸ ψνωρισθῆναι 

Ἁγγ οἱ ὑπερορισθῆναι, 4υοα 51 γοΓὰπ οϑὲ ἴῃ ΒΌΡΘΓΙΟΤΘ σ]οβδᾶ ΟῚ 
περινοῆσαι Ἰορογίη] 8604. ὑπερορίσαι. ᾽ 

10) Ῥαγιϊπη σ]οβϑὰ βᾶογα υἱάθίαγ: θχρ]οαιο οογὶθ ὑσόθεσις νοίδ- 
τοπάὰ δὰ Αοΐ, Αροβὶ. 8. 82. Ουοὰ βοχυίίαν ὄὀλίψις, συνοχή, 
οοηἰα]οτπὶ οὐ Π]. ἤορο. 38. 14, ΟἿν ΘΒ γον, οἱ ᾿γπθϑὶ, (]088, 
ϑδον, Ποβγοῦ. οἱ δῖα, 

11) ἸΙΟΘγοΠἰ5, Υιάρ ἀρυὰ Λυῖβι, Νὰ, 125. 
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περιπαθῶς " συμπαθῶς, λυπηρῶς 1). 

περιπείρει " περικεντεῖ 3). 
περιπέτεια " προπέτεια ἢ σύμπτωμα ἢ σύμβασις 5). 

περιπετῆ γενέσθαι" περιπεπτωκέναι ἢ). 

περίπλεον" πλήρη. 

περὶ πλήθουσαν ἀγοράν" περὶ ὥρων τετάρτην ἢ πέμπτην ἢ ἕκτην" 

τότε γὰρ μώλιςα πληθύει ἡ ἀγορά 5). 

περὶ πόδα" οἷον ὡρμόττον. σφόδρῶ ὡς τὰ ὑποδήματα τοῖς ποσί" 

Πλάτων. Ὡς ἔςι μοι τὸ χρῆμα τοῦτο περὶ πόδα " καὶ ἐν 

Σχευαῖφς᾽ Καὶ τοῖς τρόποις ὡρμόττον ὥσπερ περὶ πόδα ἊΣ 

περιποιήσεῖ " κτήσεται. 

περιποίησιν“ κτῆσιν 7). 

περίπολος" οἱ ἔφηβοι περίπολοι τῆς χώρας καὶ ἜΡΕῪΘ ἐγένοντο, 

προγυμααζύμενοι εἰς τὰ πολέμια 8). 

περὶ πολλοῦ ποιοῦ" τίμα, θεράπευε 9). 

περιπολῶν" περιτρέχων. 

περιπτώσεις" συμῴφοράς. 

περίπυςον ἐξάκουςον, διαβόητον. 

περιρρηδεῖς" οἱ ἐπὶ ὀχημάτων ἢ οἱ ἐπικείμενοι ἢ οἱ ἐρριμμένοι 19). 

περισσά" τὰ ἐν τῇ ἀριθμητικῇ καλούμενα ἄξζυγα" οἷον ἕν, τρία 

χαὶ τὰ διμοια" ἄρτια δὲ τὰ ζυγά" οἷον δύο, τέσσαρες. 

περίσημα᾽" διωβόητα ")). 

περισκελές᾽ σκληρόν, δυσχερές 13). 
περισκεπές" κεκαλυμμένον. 

1) Ηδβγοθτυ8. 
22) Ἠδβγομυβ περιπείρῃ. 
3) Οἵ. Ηοογοδίαμη 4] ΟΥΙ ΠῚ προπέτειω., 4πᾶπι ΟὉ Τὴ διττο- 

ψραφίων οτοαϊογίμη. 
4 Νοία Αττᾶπ. ἀπᾶρ. ΕΥ̓. 8. 16, 
5) Ισιῖυν Χρθη, ΑπαΡ. Π. 1, 7. Ρίατα Ξογναν!  Ῥῆγγη. ΒοκκΚ, 

,.ὕά, 7. (οάδοχ καὶ ἕκτην. 
6) Οἵ, Ηδοβγομίατη οἱ Ῥο!]αοο [{. 196. 
7 ΗΒγοὨι5 περιποίησις. 
ὅ) ῬΙατα Πδτροογδίοη. 
9) ΒΥ Ι05. 
Ψ.υ 6 Ηδβγομι. οἱ γοίίαπθ, (Οὐρίαν! σγδιηηπηαιοιβ 46. γσοοᾶραΐο 

ῥέδιον" Ὠϊης οἱ ἐπὶ ὀχημώτων, 4αοά αι ΔΡΒΟΠΌΠῚ 511 υἱά68, 
11) Ἠδβυ 5 περίση μον. 
12) Ηοβγο μία. 



δά 

περισκυθδίζοντος " ἐκδερματίζοντος 1). 

περισπᾶν" ἐξαπατᾶν καὶ τὸ μετὰ βίας ἀφαιρεῖσθαί τι. 

περισπώμενος" ἐμπαιζόμενος, ἐξαπατώμενος. 

περισοβεῖν " περιφέρειν" Ἑριπίδης 3). 

περισσοεπῆσαι" περισσολογῆσαι. 

περίςενος" οὗτος δράκων καλεῖται. 

περιςερόν" ἀρσενικῶς" Φερεκρώτης ὃ). 

περιςέριον" τὸ περιςερίδιον " ἐςὶ δὲ κοσμάριόν τι 3). 

περιςίξαι" περικυκλῶσαι, περιελθεῖν, περιελάσαι" ὠπὸ τοῦ ςίχους 5). 
περιςίαρχος" ὃ περικαθαίρων τὴν ἑςίαν καὶ τὴν ἐκκλησίαν καὶ τὴν 

πόλιν, ἀπὸ τῆς ἑςίας ἢ τοῦ περιςείχειν " Ἴςρος δὲ ἐν τοῖς 
᾿Αττικοῖς περίςιά ῴησι προσαγορεύεται τὰ καθάρσια" καὶ οἱ τὰ 

ἱερὰ καθαίροντες περιςἰαρχοι" ἔξωθεν γὰρ περιέρχονται «οιροφο- 
ροῦντες, ἑκάςφου τῶν ἱερῶν οἰκίαις περιειλημμένου δημοσίαις καὶ 
περίδρομον ἔχοντες 5). 

περιςοιχίζεται" περιαιρεῖ, λωμβάνει" ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν κυνηγῶν 

οἵτινες φοίχους περιβάλλουσιν τοῖς ὄρεσι" ςοῖχοι δ᾽ εἰσὶν αἱ 

λεγόμεναι ςάλικες ἴ). . 

περιςοιχίσαντος " περιλωβόντος 8). 

περιςολή" περιβολή, ἐπαγωγή 5). 

περίςξῳον" περίςυλον ςοὰς ἔρον 19), 

1) Οοάοχ περισκυτίζοντος. 
2) ὑοάοθχ περίισο. Οοὐτοχὶὶ ΒΒ] θαβηθιαβ8. ΝΟ ἰρ86 αν ρ 468 

ἀἰχιὶ περισοβεῖν 564 Π᾽αΙΡὨ] 5. θαπὶ Ἰαπάαγαὶ ἱπ αἰδβραϊαϊίοπα 66 
ἢοο γογθο ; ρ]δηἸβδίπιθ ἢ0Ὸ σοηποίαῦ οὁχ Αἰμοπ, ΧΙ, δ04 Α. 
ΟἹ. ον ΘΙ απη οἱ Ῥιοίοσσ. Ρ. 52. 

3) γΙἀ6. Ἰοσαπη Ῥ]ΙΘγθογα 8 ἀρυά ΑἸἱιοη. ΙΧ. ὅϑῦὺ Β΄, ἀαριη 
ΠῸ}]ὰ5 ἀπθηῖο Ραμ] στη 566]. 

4) Οοάθχ περιςέριον οἱ περιςερνίδιον. Οἵ, Ηθβγομίαπι οἱ Ρο]]. 
Υ, 101: 

5) Οἵ. Π βγοῖ. οἱ βαρτὰ σεριέςιξαν. Ἀοια]ονῖπ δα Ηφγοάι. ΠΥ, 2, 
6) Ῥαυοᾶ βυρογδαηΐ ἀρὰ Ἠδεγομίαμη. Λαποιαϊοπθιη τγϑίθγο δὰ 

Ατιϑι. Εοο]. 128. 
7 δλθο ρ]θηῖαβ 4υλιη ἴῃ ἴμ6χ. τῆοὶ. ΒΒ κκ. ρ᾿. 288, 25, Υἱάθ 

4υοαὰο ἤαγτρ. οβριοἰίαγ Ποῖα. ΡΆΠΡΡ. 1. καὶ ϑ. Οοάοχ περιαίρει. 
8) Περγομίαβ, Μ. ϑομιίαι. Ἰαπάαὶ α ΡοΪγυ. ΥὙΠ|, ὅ. 2. 
9) ΗδβγοἸ 08. 
10) Οἱ, Ἠοογοϊίαμη. Ρο]], 1. 78. 



δῦ 

περισφάτως ἔχων" περιωδύνως ᾿). 

περισχέσθαι" ἀγαπῆσαι 3). 
περισχιδεῖς " οἰκετικὸν ὑπόδημα ὃ). 

περισχών" κατασχών. περιβαλών Ἀ). 

περιτεύξεται" συντύχῃ. περιπεσεῖται ὅ). 

περιτροπῇ " ἐν περιόδῳ 5). 

περιτρόχαλα κείρονται" Ἡρόδοτος 7). 

περιττότης᾽ δύο σημαίνει ἡ λέξις τὸ τε ὑπερβάλλον οἷον" εἰς περιτ- 

τότητά σὲ Φιλῶ" καὶ τὸ μὴ ἀναγκαῖον ἀλλ᾽ ἄχρηςον ὃ). 
περιτυλίξας " περιειλήσας. 

περιφερές " κύκλῳ ςρογγύλον 5). 
περιφοιτῶντα - περιερχόψενω 19), 
περιφορά" κίνησις 11). 

περιφρονεῖν" ὑπερφρονεῖν 13). 

περιχάρειων " περιττὴν χαρών 15). 

περιχλαινίζεται" περιβάλλεται 13). 

περίχολος ." ὑπέρχολος. 

περίψημα " κατάμαγμα ἣ ὑπὸ τὰ ἴχνη ἣ ἀπολύτρωσις " οὕτως 

ἐπέλεγον τῷ κατ᾽ ἐνιαυτὸν ἐμβαλλομένῳ τῇ θαλάσσῃ νεανίᾳ 

ἐπ᾿ ἀπαλλαγῇ τῶν συνεχόντων κακῶν περίψημα ἡμῶν γενοῦ" 

ἤτοι σωτηρίῳ καὶ ἀπολύτρωσις" καὶ οὕτως ἐνέβαλον τῇ θαλάσσῃ, 

ὡσωνεὶ τῷ Ποσειδῶν; θυσίαν ἀποτιννύντες "5). 

1) Ηοβγομίαβ. οἱ ἔχων. 
2) Ἠδβυοβίυβ. 
5) Οοάοχ περισχιδές" οἰκτικόν. ΕΟ, Ἠθβγομίαμη. 
1) ΑἸΠΟΓ ᾿πἰογργοίαί αν ΠΗ βγ ἢ .5. 
5) Ηδβγ δια. 
6) Οἵ, Ποτοάιϊ. ἢ]. 168. 
7) ρτοαι, 1Π, 8. 
8) ΒιΠ}Π6Γ Ι͂6χ, τῇοὶ. Βοκ. ρ. 296. 24. 
8) Ἠδβγομίυ5. 
10) Ἠδβγομιὰβ οχρ. περιερχόμενον. 
11) Ηδβγοίυ8, 
12) Ποβριοιϊαγ Ατὶβὶ. ΝῸΡ. 225. (ΟἿ. Ποβγοβίαηι. 
13) ΡΙαῖ, Τρ. Υ. 752 Ὁ. 
14) Ἠδβγοῖν. παρϑὶ περιχλανίζεται οἴ Θχρ. καλλωπίζεται, ὨΘΙῚΡΘ 

τῇ χλανίδι φυοά ᾿Ἰηἰ6]]}Πσο, 568 ποπιὸ κωλλωπίζεται τῇ «χλαίνῃ. 
15) (οάοχ κάταγμω. Οἱ, Ἠδβγομίαιη, Ὑοράθα]ο ἀ805 οὶ Ραυ- 
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περιψῆν" διὰ τοῦ ἡ, οὐ περιψᾶν 1). 

περιωδυνίων " ὠλγηδονίαν καὶ περιττὴν ὀδύνην 3). 
περιωπή" καὶ πισύνη" καὶ πύςις" πάντα ταῦτα ψλωττώδη παρὰ 

Θουκυδίδῃ " κωλεῖ δὲ περιωπὴν τὴν φροντίδα καὶ τὴν περίσκεψιν, 
οὐ τὸν τόπον ὡς Ὅμηρος 5). 

περιώσας" ὠθήσας Ὦ). 

πέρπερος" ὃ μετὰ βλακείως ἐπηρμένος " οἷον, λάλος, προπετής. 

μηδὲν λογισμῷ ποιῶν ὅ).. 

Περσέα καὶ Θησέω καὶ Αἰγέα καὶ ᾿Αχιλλέα" καὶ τῶν διμοίων 

πάντων ἐκτείνουσι τὸ ὦ τὸ τελευταῖον καὶ ἐπὶ τῆς αἰτιατικῆς 

πτώσεως δ). 

Περσικαί" καὶ περιβαρίδες " ὑποδημάτων εἴδη 7). 

πέσημα " πτῶμα δ). 

πεσκέων " δερινώτων 5). 

πεσσεύων" μεταωτίθησι τὴν γνώμην ἐπὶ τὸ κρεῖσσον, ἀπὸ τῶν 

πεσσῶν 19). 

πεσσοί" αἱ παιδιωὶ ἀπὸ τῶν πεσσῶν, οἵπερ εἰσὶν ἀςράγαλοι 11). 
πέταυρα " τίνα 13). 
πέτωχχνον " ποτήριον ἐκπέταλον 1). 
πεταχνοῦνται" ἐξυπτιοῦνται, τρυφῶσιν 33). 

Ιὰ8 Αροβίοϊαβ ἴῃ Ῥυίοτθ ἔρίβδι. δα ον. ΕΥ̓. 15, πϑαὰθ ἰαπηθῃ 
Β8ΟΓΆΠῚ δ] Ο588Π) ῬυϊΥΘΙΠ, Πᾶπι [πὰ ΘΧΙ 18 βογὶρίδθ ϑαηὶ. 08] 
οἱ 4υδηἋο π|08 γᾶ] που Ἶξ 40 ἢϊο Ῥῃοίϊα5, Π68010, 

2) για Ατιϑὶ. θᾳ. 909. 
2) ῬΙαι. Τιορσ. Υ.. 752 6. 
3) ΤΟΥ αΠ469 ΤΥ. ἡ Υ. 14,1, 156. 
) Ποβγοθ 8. 
) θτονῖαβ Ηθβυο 8. 
) Οὐ. Ρίειβ. οον. ρ. 192. Ῥουβοη. ἔπι. Μίεα. 870. 
7 Οοάοχ περσικώ. ΟΓ, Ἠοθγομίαιη. Ἐχ Ατἱβὶ, ΝᾺΡ, 151. 

) 
) 
) 

δ σὲ υ» 

ΠΟΥ ἢ 5. 
ΠῚ Θβ. ΟΠ 18. 

10) Αρυὰ Ποβγομίαμη ο]οβδὰ οϑὶ σεσσεύων μετῶτίθεσο. 
11) Οοηγοθηὶ ἴμοχ. τοὶ. εκκ, ρ. 29ὕ. 1, 5064. παροὶ ὅπερ ἐ 

ἀςράγαλος. 
12) Ποβγο 5. Οἵ, Ἰηΐτα ν. πέτευρον. Οοάοχ σίγνῶ. 
13) ἨοΥΟΠα5. γν. σέτακνον. (Ἕἷ. Αἰἴπθη. ΧΙ. 496 Α οἱ Αἰοχίῃ 
ἀρ Αἰμοη. ΠΠ. 120} Κ΄, 
ὧμ Ατϑιορα πὶς. Ἰοοῖπὴ 80 ΓΥΥ ΔΙΠ θη, 1], 



δ7 

πέτευρον " πᾶν τὸ μαωκρὸν καὶ ὑπόπλατυ καὶ μετέωρον ξύλον" 

᾿Αριςοφάνης ἐν τῷ ε ἢ). 

πετρόβλητον " τὸ ὑπὸ πέτρας τιτρωσκόμενον " καὶ πετροβλήτους 

νεφροὺς τοὺς ὑπὸ λίθων βαλλομένους καὶ πόσχοντας 5). 
πεττεύει". μεταφέρει" ἀπὸ τῶν πεττῶν. τουτέςι τῶν κύβων ὅ). 

πέττεύουσι" ταβλίζουσι ἢ). 
πεττοί" βόλια ἐν οἷς ταβλίζουσιν δ). 

πευθῆνες" ἐπήκοοι δ). 
πεφασμένον" εἰρημένον ἢ πεφανερωμένον 7). 

πεφενάκικεν" ἠπάτησεν ὃ). 

πέφηνας᾽" τὸ εἴρηκας " Μένανδρος 5). 
πέφηνεν" ἐφανερώθη 9). 

πεφρασμένος " παρεσκευασμένος εἰς τὸ Φρωσθῆναι, προσεκτικὴν 

ἔχων διάνοιαν. Αἰσχύλος 1"). ἰ 
πεφοριῶσθαι" πεπαχύνθαι τὸ δέρμα τοῦ ὀφδαλμοῦ" κατ᾽ ἔνδειων 

δὲ πρόκειται τοῦ ν" Φορίνιον γὰρ λέγεται τὸ πανυνθὲν δέρμα 

τοῦ ὀφθαλμοῦ 13). 

πέφυκεν" Φύσει ὑπάρχει 15). 

πεφυκώς Φύσει ὑπάρχων 15). 

1) Θυΐϊα γἱάβο υἱγοβ ἀοοίοβ [1856 4] ποῸ ΠΏ]Π 15 ̓ η16]]ΠἸσογθηὶ, 
δἀάο ἢοο γϑ!]α Ῥῃοίϊαπι, Αυὶβιορῃδηθπι αἰχί886 πέτευρον πη πέ- 
ταυρον. Οἵ. Ηδεγοῖι. οἱ Ρο]}]. Χ. 156. 

2) Βεοίοπο νεφρούς ἡ Απ γεβρούς ἢ 
8) Οἵ, Ἠοβγομίαῃ. Τίπι. οἱ ὅ0}0]. Ρ]αὶ, ἴοσρ. Υ11. 820 (Ὁ. 
4) Ἠεβγομαβ οχρ. κυβεύουσιν. 
5) ΠΥ ΟΠ 8. 
6) οσαραϊ απ πουϊοίαμη υἱάθίαγ. 
7 Ἠδοβγομίαθ. ΟἿ. Πδγροογαϊοποιη. 
8) Ἠδβγομία8. [ὦ Ποπιοβίῃ, ΟἸγηῖῃ. Π]. 7. 
9) Ὑὶχ ογθάδιη. : 
10) ἩρβγοΠΙυ5. 
11 Ηοργομίας μαροῖ προσωκτικήν οἱ οἰ Αἰσχύλος. 
12) Βτιουῖίον [6χ, τηθὶ, Βοκκ. ρ. 295. 20, οχρ!ϊοαίία5. Ηατγρο- 

ογαϊίοπ 40] ,γϑίαιη ἰασάαϊ. Ὑρυρὰ κατ᾽ ἔνδειων δ. π. τ. ν. πο 
ἱπι6}}Π[σο: ποὺ υἱάθο, ἃρὶ 46 βογρίυγσγα πεφορινῶσθαι, ἀ6 4108 
νά ΗδΓροογαιοηθιη. 

13) ΗδβυοΠπ8. 
14) Πρ βογ ΟΠ 115, 
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΄- 

πεφυσιγγω μένοι! " οἷον ἐσκοροδισ μένοι" Φύσιγγες γὰρ αἱ τῶν σκορό- 
δὼν ἐντεριῶναι Ἶ). 

πεφώραται" πεφανέρωται, εὕρητδι. 

πεφορημμένα" ἐνηνεγ μένω 3). 

πηδάλια" οἵακες, αὐκχένες 3). 

πηκτίς" πανδούριον ἤτοι Λύδιον ὄρνγωνον, χωρὶς πλήκτρου Ψαλλό- 

(μενον Ὦ).. 

πηκτὸς θάνατος" ὃ τοῦ Αἴαντος᾽ περιεπάγη ψὼρ τῷ ξίφει 5), 

Πηλέως μάχαιρω" παροιμία." ταύτην ἀναγράφει καὶ ᾿Αριςοφάνης 

οὕτως" μέγω φρονεῖ μᾶλλον ἣ Πηλεὺς ἐν τῇ μαχαίρᾳ" ἐδόκει 

σωφροσύνης γέρας Ἡφαιςότευκτος ἣν εἰλήφει μάχαιραν ὃ Πη- 

λεύς" λαμβάνεται δὲ ἐπὶ τῶν σπανίων καὶ τιμιωτάτων κτημά- 

των" διὰ γὰρ σωφροσύνης ὑπερβολὴν πωρὰ θεῶν λαβεῖν Φασὶ 

τὸν Πηλέως ξίφος, ἩφΦαίςου κατασκευάσαντος δ). 

πήλασθαι" κληρώσωσθαι. 

πηλαμύς" διὰ τοῦ υ Ἴ). 
πηλὸς οὗτος" ὠντὶ τοῦ ἀναίσθητος εἰς ὑπερβολήν. 

᾿ πήλυξ ῥαγάς ὃ). 

πηνήκη " περικεφαλαία τριχωτὴ καὶ περιθετὴ κόμη " ἔνθεν καὶ 
πηνηκίζειν τὸ ὁπατᾶν᾽ τῆς δὲ περιθετῆς κόμης τὸ μὲν ἔντριχον, 

τὸ δὲ προκόμιον τὸ δὲ πηνήκην ἐκάλουν 5). 

πηνίκα" πότε. 

πηνίον " ζῷον δμοιον κώνωπι" ᾿Αριςοφάνης Νεφέλαις " Κείσεσθον 

1) Ηδβγομίαβ. ἔχ Αὐὶβδὶ. Αοῆδτπ. ὅ20. 
2) ὑοάοχ πεφωρημένω. ΑἸϊὰ ἨδΑγ ΟΠ] 8. 
5. ΟὗἉ, Πω5. γν. πηδαλίοις. Ῥἢοὶ. γ. οἴωαξ, Ὠίοροη. ἰαυθαίαπι ἴῃ 

τϑίογοο Ἰοχίοο ἂρ δυβι. Ρ. 1ὕσ5. 46 οἱ Ῥτγοίθρᾳ. Ρ. 21 οἱ ὅ0. 
4) ΟἹ. Ποργομίαπι. ἴὔβαγρανι! Ρ]αίο θρ. ΠΠ]. 499 (. 
5) ΟἿ, Ποογομίαιη. [ἢ ἱγασοράΐα ααδάδηι. 
6) Ἤλ]ϊμ ἐπὶ τῇ μ. ρῖὸ ἐν τ. ϑβρίοιι χυίάθπν δ οἰ αϑπηοαὶ 

ῬΓουθυ θα Αὐἰϑιορ ἢ π68. ροοθία ἴῃ ΝῸΡ, 1006, “61 πᾶης Ἰηἰ6]- 
᾿ἰρίταγ Αὐἱβιορμαηθθ σταμητησιίοι8. Οἱ. Ναποὶς. Αὐὶβὶ, Β.. ρ. 240. 
γ|ὰ6 φαοααθ ἢ οβγομίση. ὅἅζθπο. 420 οἱ δαβίαιῃ. Ρ. 1101. 69. 

7) Αἀὰ. Ποργολίυβ ἰχθὺς ἐν Πόντῳ. 
8) Ηδβγομίυα5. Μ΄. ϑομιιάι. ΤμἈοοη δ ἢ) 9] Οβθᾶ) 6886. ΟΘΗΒΘί. 
5) Πᾶθο ραν σαοχαθ ἃρ Ποογομίιπι. ΟἹ, Ρο]]. Η. 80 οἱ 

Χ. 170. Οομοῖο ίποιη. Ὑ]. 19. γϑγὰ [Ὁτιὴ υἱάθίυν πηνίκη οἱ. 
πηνικίξζειν. 
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ὥσπερ πηνίω βινουμένω" ἀντὶ τοῦ ξηροί" σκώπτει γὰρ τοὺς 

περὶ Χαιρεφῶντα εἰς ξηρότητα καὶ ἀσθένειαν" ὅτι δὲ κώνωπος 

εἶδός ἐςι, Σπεύσιππος ἐν τῷ βὶ τῶν δμοιοτήτων φησὶν οὕτως " 

πηνίον, ἐμπίς. κώνωψ ἣ). 

πηνώμενον" πηνιζόμενον, τριβόμενον 3). 

πήχεων" οὕτως, οὐ πηχῶν" ὡς καὶ πήχεως, οὐ πήχους ὃ). 

πυτία" κνῆκος ὃ τὸν τυρὸν πηγνύων ἢ). 

πιεζόμενος " βαρούμενος, δαμωζόμενος. 

Πιερίδες " αἱ Μοῦσαι αἱ ἐν Μακεδονίᾳ 5). 
Πιερία" ὄρος 5). 

πιθάκνη" μικρὸς πίθος ὃν οἱ παλαιοὶ φΦιδάκνην λέγουσιν Ὧι 

πιθανούς " τοὺς εὐπειθεῖς " Ξενοφῶν ζύύρου Παιδείῳᾳ " πιθανοὶ δὲ 

οὕτως εἰσί τινες ὥςτε πρὶν εἰδέναι τὸ πραττόμενον, πρότερον 

πείθεσθαι" ὥσπερ φοβεροὺς τοὺς φοβουμένους. Θουκυδίδης 5). 

πιθανώτατος τοῖς πολλοῖς ὃ πιξιχώτατος καὶ πείθων τοὺς πολλοὺς 

παρὰ Θουκυδίδῃ 5). 

πῖλον χαλκοῦν" εἶδος περικεφαλαίας εἰς ὀξὺ ἠγιμένης 10). 

πιλήσεσιν" πυκνώσεσιν. 

σίλοις " πιλωτοῖς 1.). 
πιμελή" πάχος, λιπαρότης 13). 

1) Αἵ. Πϊπά, Ροβὶ. ὅϑοθη. ρ. 872. Αα τϑπὶ υἱάθ Ατγίβίοι, Ἠϊϑί, 

Απίπ. Υ. 19. Οοάοχ: κείσαισθον -- πηνίῳ κινουμένῳ ὧν ξηροῖς. 
2) Ἠδβγο 5. 
3) Οἵ. Ρμγγη. Εο]. ρ. 104. Νοοιά, ρ. 527. 
ἢ Οοάοχ πηγύνη " κνίκος. [πρΡΥΪΠ}185 τὙἱ86 Νοθυα, ν, ὀπός. 

ΡΙατα ἰῃ Τη685. ΥἹ. 9291. 
5) ὙΙα6 9]. 564. 
᾿ Οοητθηΐι Ἠδβγομα5. 568 Θααϊάθιη αἰνᾶσαθ δ] 0588 οοπῆαία 

ἴῃ Ὁπᾶπ| ἰθροθῦη: Πιερίδες᾽ αἱ Μοῦσαι, ἀπὸ Πιερίας ὄρους ἐν 
Μακεδονίᾳ. 

1ὴ ΟἹ Τμοχ. τμοῖ. ΒοκΚ. Ρ. 290. 25. 0801 τϑβϑρίοἰϊαν θθι. Ομπεοί. 
Ι. ς 28, Αἀάς Ἠδρογοι. ἢοον. ρ. 892. ἴὔϑαγραγι Αὐἱϑὶ. ᾳ. 792. 
ΡΙαϊ. 546. 

ὅ) Χρη, ΚΡ Π. 2. 10 υνῖ προσταττόμενον οἱ πείθονται. 
Τηυογά. 1]. 

9) προ ὙΙ. 95. 
10). Ατ]βίοριι. Τγϑιϑίν, 502, ΟἹ, Ηοογοβίυμη, 
11) Ποβγομ 5. 
12) Οἱ, Ποβγομίυμῃ, 
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πσίμπραται" καίεται, ἐμπυρίζεται 1). 
, , ἊΝ: Ὁ “Δ ᾿ ΕἸ ν᾿ ; 

πινάκιον" σύμβολον δικαςικὸν χαλκοῦν ἢ πύξινον, ἐν ᾧ γέγραπται 

τὸ ὄνομα τοῦ κρινομένου καὶ ὃ δῆμος καὶ τὰ γράμματα ἀπὸ ἃ 
Φ ἐ 53 Ν ͵ 79 

ἕως κ᾽ ἥσαν γὰρ δέκα Φυλαί 3). 

σπινωκοπώλην " ὀρνιθοπώλην" τίλλοντες γὰρ αὐτὰ ἐπὶ πίνακος ἐτί- 

θεσὰν οἱ πωλοῦντες ὃ). 
, 3 Θ᾽ ΔῊ ΠΡ ΠῚ Ρῆι 

σίννω " εἶδος ὀςρέου ἢ). 

πινωρώ" εὐτελῆ. ῥυπαρά. ταπεινά ὅ). 

πινώδης" ῥυπαρώ 5). 

πιννοτήρης " καριδιον ἢ καωρκινίδιον ἐγκαθήμενον τοῖς πίνναις, οὗ 

ςερηθεῖσαι διωφθείροντωι!" λέγεται δὲ καὶ πιννοφύλωξ ἴ). 

πιπίζειν καὶ τιτίζειν" μίμησις ὀρνέων φωνῶν 5). 

πίσαι" ποτίσαι 5). 
πίσον" τὸ ὄσπριον. ἔΑλεξις 10). 

πισσοκωνήτῳ πυρί" τῷ εὐκαύτῳ, ἐπεὶ τὰ καιόμενα πίσσῃ χρίεται. 

Αἰσχύλος Ἱζρήσσαις 11). 
'πιςήριον " 'ποτιςφήριον 13}. 

πισύγγιον" σκυτεῖον 1). 

1) Ηΐπο βιρρ!ε Ηδβυομίμμπι. 
2) Βτουίαβ ἴῃ [μαχ. τῇϑὶ. Ββκκ, ρ. 299. 8, Ὑἱάς Ἠδγροον. 
3) Ἠδβγομίαβ. Εἂχ Αὐὶδῖ. αν. 14. ! 
4) Ἠδογομίυ5 πῖνα, 46 4πὰ βου ρίατα νἱάς ΜΝ. ϑομηάι. Οἱ. 

Ἰηΐἴτα οἱ], πιννοτήρης. 
5) ἨθβγοΙα5. 
6) Οἵ. Ηοβγοβίμμη. : 
7) Τύθϑαγρανι Ατὶβῖ, ϑβθρ. 1610. Οἵ. Πδογοι. οἱ Αἴμθη. 1Π. 

89 ἢ. (οπυθηϊ αὐ γογραπὶ Αγιβίοίὶ. ἢ. Α. Υ. 1, 56 μαᾶροὶ 
καρκίνιον φαοα τροῖϊμιβ [ογίᾶ886 “απ κωρκινίδιον. Νοίππι 6ϑὲ 
Ατὐιβίορμδηθιι Βγδαπιϊαπη ἀϑαγρᾶ886 Ἠϊβιοτία πη Απὶ πιά] απ ; ΒΙηΟ 
οἰ υαϑΠ1041 Θχοουρία ἤθχογθ πὶ ῬδΡὮ1 Ἰθχίοοη. ΟἿ. Ρτοϊθσο. Ρ. 72. 

8) Οοὐοχ πιππσίζειν, οἱ. δι, ΥἹ. 1102 θ, Αἀάς Ἠεεγοβίαπι. 
ὕδπυγραι Ατῇδὶ. νυν. 507. 

9) Βροοϊυ8 σῖσαι. Οἷ, Ηδϑγοῖ, οἱ ΤΊο5. Υ]. 1102 Ὁ. 
10) ΟἵἉ, Ἐυβίαιῃ. ρΡ. 802. 5, Ὑ146 4]1905 Οὐπιϊοογαπι Ἰοοο8 ἃρυά 

Αἰμοη. ΙΧ. 406 Ο οἱ Ρο]]. ὙΠ. 181. 
11) Οἱ, Ποργοῖ. ἴῃ συ. οἱ υ. κωνῆσαι. (οάοχ πισσοκώνη" τῷ π΄. 
12) Ἠοβγοβίμ, 
18) Οὐάοχ σκχυτίον. Οὐπγοηὶὶ Ποογολίιθ, ΟἹ, ῬΟΙ, ΥΠ, 82. 
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Πιτάνη" Φυλὴ καὶ τόπος τῆς Λακωνικῆς λόχος δὲ οὐκ ἐγίνετο 

Πιτανάτης, ὡς Θουκυδίδης 1). 

Πιτάνη εἰμί" αὕτη παρ᾽ ᾿Αλκαίῳ κεῖται" λέγεται δὲ κατὰ τῶν 

πυκναῖς συμφοραῖς χρωμένων ἅμα καὶ εὐπραγίαις " παρ᾽ ὅσον 

καὶ τῇ Πιτάνῃ τοιαῦτα συμβέβηκε πράγματα, ὧν καὶ Ἑ). λλά- 

γικος μέμνηται" Φησὶ γὰρ αὐτὴν ὑπὸ Πελωσγῶν ἀνδραποδισθῆναι 

καὶ πάλιν ὑπ᾽ Ἐρυθραίων ἐλευθερωθῆναι 3). 

πυτίνη " ἀσκὸς μικρός ). 

πίτυλος " κτυπητής, φαντασιοσκόπος. 

πλωαγγών" κοροκόσμιον κήρινον, ὅπερ δᾶψυν οἱ Ἴωνες ἢ). 

πλαγίως " δολίως. 

πλαδαρόν" χαῦνον, ὑγρόν" πλάδος γὰρ καὶ πλάδωσις 5). 

πλάθανον᾽ ᾧ διωπλάττουσι τοὺς ἄρτους ὃ). 

Πλάδος" δούλου ὄνομα. 

πλαδῶσιν" ὑγροῖς, χαύνοις, ἀσθενέσιν Ἴ). 
πλαίσιον" τετράγωνος τάξις ςρατεύμωτος καὶ τὸ ἐκ ξύλων τετρά- 

ψωνον πῆγμα, ὅ τινες πλινθίον καλοῦσιν ὃ). 

πλαισός" οὗ κὰν τῷ β βλαισός" ὃ ψονύκρουσος " οἱ Ἴωνες ἐγγονύ- 

κρουτος 5). 
πλάξ' καὶ ἡ γαξὴρ καὶ τὸ ἐν τῷ πλακοῦντι ῥύωμα 19). 

πλάκα" τὴν χώραν ἢ τὴν γαςέρα 11). 

πλάνον" τὴν πλάνην ἐνίοτε λέγουσιν ἀρρενικῶς 12). 
Ἂ πλανύττειν" πλανῶσθαι ἢ πλανᾶν 15). 

1) Οἵ, Τῆς. 1. 20. ὙΙάς Ἠδβγομίαμη. Οομεὶ. ποιη. ΧΙ], 846. 
22) Οὐ [πἰἰ. δὰ Ζεπορ. 461. 
5) Οοάοχ πιτυάνη. Ἠοβγοί5 πιτυδάνη. ὕοττ. ϑορίηρίαδ. 
4) Οοὐοχ πλάγγων εἰ δάγυνον. Οἵ, Ηδογοῖ. οἱ 5610]. ΤΠ ΘοοΥ. 

Π. 110. 
5) ΟἹ, Ηφβγοβίαπι, τοὶ. οἱ Είγπι. ΜΝ. ρ. 674. 22. 
6) (οάοχ πλάδανον. Ἀφοίο Ηθβγοι. Οἵ. Ρο]]. ΥΠ. 22. Χ. 112. 
7) δι τἶον ΠΟΘΥ ΟΠ 05. 
5) Βιπηα Ἠδεγο. Οἵ, 5080]. Τῆυο. ΥἹ. 67. οοτ, ρΡ. 512. 
ὅ) Κὅ1ῖΊὸ Οοάοχ. Ὠιηδοιῖ. τπᾶγὰ]ὶ : ὃ χκῴν τ. οἱ γονύκροτος ---- 

ἐγγονύκροτος. 
10) Οἱ, Ἠδογομίαπι. [ΓΟ θοῖς. Ῥατγα]. Ρ. 94. 
1) Οἱ, Ποβγομίαιη 4ὰϊ ρ]υτα. 
12) Οἱ, 560]. ϑορὶι. θΘ64. Τγν, 67. Μοοτῖ, ρ. 516. Βυβὶ, ρ. 355. 
..2) Αγίβί, Αυ. ὅ. (ΤΠ, Ἠθεγοβίθπι. 



92 

πλάςιγξ' τοῦ ζυγοῦ τὸ ἀντίρροπον 1). 

πλαταγώνιον" τὸ μηδέν᾽" κυρίως δὲ τὸ τῆς μήκωνος Φύλλον᾽ καὶ 

χπὸ τῆς ἀνεμώνης, ἀπὸ τοῦ πλατάσσειν τουτέςιν ἠχεῖν" καταά- 

χρηςικῶς δὲ ᾧτινιοῦν πλάτος ἔχοντι, ὅθεν καὶ ἡ πλαταγή᾽" 
ἐσημειοῦντο δὲ ὠπ᾽ αὐτοῦ τὴν τῶν ἐρωμένων ςοργήν. τιθέντες 

ἐπί τε τοῦ ἀντίχειρος καὶ τοῦ λιχανοῦ καὶ ἀντικόπτοντες " καὶ 

εἰ μὲν ἤχησεν, ἐςέργοντο 3). 

πλαταμῶν" πλατὺς τόπος" καὶ τὸ παραθαλάσσιον πλατὺ «χωρίον ). 
πλατειώζειν " ἀλαζονεύεσθαι ἴ).. 

πλατειάσαι" τὸ πλατείᾳ τῇ χειρὶ παῖσαι" Φερεκράτης ὃ). 

πλωτίστακος" τὸ γυναικεῖον αἰδοῖον 5). 
πλατυγίζει " τοῖς πτεροῖς κρούει. 

πλέα " πλήρη Ἴ). 

πλέθρα" μέτρα γῆς ἤγουν ἄρουραι" ἢ τοὺς διύγρους τόπους καὶ 

βοτανώδεις" ἔχει δὲ τὸ πλέθρον πήχεις ἕς΄ δίμοιρον 8). 

πλέθρισμα " δράμημα 5). 
πλέθρον. τὸ τοῦ ςαδίου ἕκτον μέρος, ὅπερ ἐξὶ πηχῶν ξη΄ " ὅλον 

γὰρ τὸ ςάἀδιόν ἐςξι τετρακοσίων 1). 

πλείω καὶ πλέω" ἄμφω Ἕλληνικά. 
πλέκος " πλέγμα 1"). 

πλειόνως" καὶ τὸ πολὺ λέγουσι καὶ πλέον. 

πλειςηριάσας" πλείονος πωλήσας οὗ ὠνήσατο δ} 

1) ῬΙατα Ηδβγο 5. 
2) Οοάοχ σλάσσειν οἱ πλάτη, 486 ΘΟΥΟχΙ. Βγουιβ Πβγοῆ. 

ΟἿ, 5600}. Τηθοον. ΠῚ. 29. 
8) ἀοάοχ πολὺς ποταμός : ΘΟΥΤΟΧῚ Ορα ἨΘΒΥΟΠΙΙ, 
4) (οάοχ πλατιάζειν. ΠΘΒγομΙα8. σλατεάζειν. Οομοὶ. Μηθιηος. 

11. 479 οοτγοχὶὶ ἰτωλιάζειν. Οἱ. Τη65. Ὑ]. 1167. ὦ. Βχαυϊάθπι 
0011. δ βγ ἢ. πηᾶ] πη πλωτυν ἰζειν. 

5) Οοάοχ σλατιάσαι. (ἰοτγοχὶὶ Μθἰηθκ 5. 
δ) ἨδβγοΒΙα5. 
7) ΟἹ, Ἠοβγομίαπι. 
8) Ὑ146 ὅ56}0]. Ρ]αϊ. ὅτϊ. 110 ἢ, ὅοΠο]. Πομι. ΠΠ|84, ε. 240. 

ΗΠ] 5... Μείγο]. ρῥ. 81 οἱ ἀθ ἄρουρα ν. 88. 
9) ΠΘβγομ5. οχρ. δρόμημα. 
10) Ῥγονιβ ΤΊΠη 8608. 
11) Ἡρογομίυ5. Εογίαβθθ ὁχ Αὐϊβίορῃ. αρ, 528, 
1) ΟἹν [μὸχ. τμοῖ. ΒοκΚκ. ρ. 296. 17 00᾽ πλειςηριάσαντες, ἡποά 

6 Τ,γϑῖα οχοογρίαμη οδὶ, οἱ, Παγρ. Ποβγοῦ, γι. Μ. ρ. 676. 18, 
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πλειςοβολίνδα παίζειν λέγουσιν ὡς ἡμεῖς ᾿Αττικοί Σ 

Πλειςός" ποταμὸς Δελφῶν 3). 
πλεῖξον ὅσον" (πολύ) 5). 
πλεκτάναι" οἱ πόδες τοῦ πολύποδος ᾿). 
πλευμονίαν" νόσον τὴν ἐρωτικήν 5). 

πλεύμων" διὰ τοῦ δ --- καὶ Ὅμηρος" πάγη δ᾽ ἐν πλεύμονι χαλκός ὃ). 

πλίγμα" βῆμα 7). 

πλῆκτρα " τὰ τῶν ὀρνίθων κέντρα ὃ). 

πλῆμα" πλήρωμα 5). 

πλημμελεῖν. τὸ ἀτακτεῖν καὶ ὑβρίζειν καὶ ῥᾳθυμεῖν" καὶ πλημ- 

μελές" τὸ ἐχμελὲς καὶ ἀπαίδευτον" Λύσις" τὸ δὲ ἄχρηςον Φίλον 

ὁμολογεῖν πλημμελές" Νόμων θ΄ σχεδὸν οὐδεὶς ἂν λέγων οὕτω 

πλημμελῶς ἂν δόξειε λέγειν 10). 

πλήμμυρα᾽ οὐ πλήμη λεκτέον" καὶ πλημμυρίδα. 

πλησιφαής" ἡ πληροσέληνος ἡμέρα 1). ᾿ 

πλινθεύεται" ἐξαπατᾶται" ἀπὸ τῆς ἀναισθησίας τοῦ πηλοῦ 152). 

πλῴζει" πορεύεται" πλοῦς γὰρ ἡ ὅδος. 

πλοιάριω " ὑποδήματά τιν 13). 
πλρίμα" πλευςικὰ ἢ τὰ πλῷ πεμπόμενα 13). 

1) Οοάοχ σπλειςοβολεῖν " διωπαίζειν: - πλειςοβολεῖν" λ. ὡ. ἡ, 
᾽Α. Οοτν. Οορεὶ. Οἵ. Ηδβγοι. οἱ Ρο]]. ΙΧ, 9ὕ. 

2) Πεβγοῆία5. Βοτγίαββ οχ ἀθβοῖ. ἔπη. 27. 
3) Ῥογβοῆαβ Δ 6161} πολύ. 
ἢ Ρίατα ἴῃ ἴ οχ. τποὶ, Βοκὶς. ρ. 295. 10. Οἱ. Βιρμ!απι ἀρυά 

Αἰμοπη, ὟὟὝΠἼ. 516 Ε΄. 
5) Ποργομία5. (Οἵ, Μοϊποῖς. Εγασπι. Οοαι. ΡΥ, 659. 
6) Οἵ. Μοογ. ρ. 509. υδὶ. Ρ. 485. 10, 1456 οχίτ. ΡΊαγα ἴῃ 

Τη68. ΥἹ. 1261. Ἠοπηοιὶ Ἰοοὰβ Ἰοσίταν 1η ΠΠΙα4. υ. 480. 
7 Οοάοχ πλῆγμα. Οἵ. Βυβίαιῃ. Ρ. 1ὅ64. 48. ΡΙατα Οορβοῖ, 

ἴη Μποιποβυηρ ὟΠΠ. ὕ4. 
8) Ηδβγοιυ8. Οἵ, Ατίϑὶ. αὐ, 759. 
5) Ποβγομίυ8. 
ἢ ῬΙΑΙ, {γΧ5, 222 Β. ἴμεσο. ΤΧ, 859 Κ΄. 

. 1) Οἱ, Ηοδγοπίαμη. Ἰθυβίαιῃ. Ρ. 1692 : Σελήνη πλήθουσα, ὅθεν 
τοῖς ὕξερον συντέθειται τὸ πλησισέληνον, ὅπερ ἄλλοι μετέλαβον 
εἰς τὸ πλησιφαές. 

12) Πδβγοῖι, ἴῃ ν᾿ οἱ υ. ἐπλινθεύθησαν. Τ,6χ. τοὶ. ΒΕ, ρ. 202. 
Ὸ ὙΠ ὙΠ 1251 Ο 

13) Ηφογομίαβ. Ῥο]}]. ὙΠ. 98 ἸΙαυάαϊ Ατ᾽βιορμαποπι. 
1 ΤΠυογά 465 [, 8, ΟἹ, Ἠδογομίυμι, 
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σλοιάώριον" λεκτέον ὡς παιδάριον " ̓Αριςοῴφάνης 1). 

πλοῖ" τὸ πληθυντικὸν οἱ πλόες " καὶ τοὺς πλοῦς" ἐς τὴν τῶν πλῶν 

αρείαν, Φησὶ Πλάτων 3). 

σπλοκαμῖδω" Μένανδρος καὶ οἱ ἄλλοι. 

πλοκαμίς" ὃ οὖλος βόςρυχος" κατὰ συςολὴν δὲ ἐκφέρεται" καὶ ἡ 

τῶν τριχῶν ἐμπλοκή. 

πλόκιον᾽ ὡλυσίου χρυσείου πλοκή. 

πληθόχωρον" τὸ πολλὰ «χωροῦν. 

πληθόχορος " ὃ πολλὰ “ορεύων ἢ ὃ περὶ αὐτὸν πλῆθος «ορείας 

συνιςῶν 5). 

πληθοχορείχ, " ἡ ἐπὶ πολὺ ἐκτεινομένη σορείω. 

πλόκιον Τοργάδος" τὸν δοθέντα πλόκαμον τῆς Τοργόνος ᾿Αςεροπῇ 

τῇ Κηφέως, καθ’ ὃν χρόνον Κηφεὺς Ἡρακλεῖ συνεςράτευσεν εἰς 
Λακεδαίμονα, ἵνα τούτου ἀποδημοῦντος ἡ πόλις ἀπόρθητος 

μείνῃ ἢ). 

πλύνεται" λοιδορεῖται, αἰσχρῶς ὑβρίζεται δ). 

πλόχανον" πλέγμα ᾧ ὃ σῖτος καθαίρεται δ). 

πλύσμα" οὐ πλύμα ἢ). 

πλῶτες " εἶδος ἰχθύων ὃ). 

πλωτὸν" πλεόιφενον ὃ). 

πνεύσας" σφοδρῶς ὀργισθείς 10). 

πνιψγεύς" ὃ Φοῦρνος 11). 

πνῖγος" καῦμα 13). 

΄ 

1) Αγιβῖ, ἤδη. 199. 
2) Ηϊπο Οοβείυβ οογγοχιὶ ΡΙαι. Ῥο]ο. 298 ἢ. Οἱ. Τ. 89 Α. 

Τ,οουπὶ 5160 Θοηβίμίπθ: σπλοῖ" τὸ πληθυντικόν " καὶ τοὺς πλοῦς" 
κατὰ τοῦς πλοῦς κτὲ. Οἵ. Οορει. ηθ. ΥὙ{]. 96. 

5) Τυδαϊ αν ἀἰἸβουιπηθη νοου πληθόχωρος οἱ πληθόχορος. ΟἿ. 
ν. μετῴδιον. Ῥτοίεσρ. Ρ. 127. ὸ ς 

1) Οἵ. Αρο!]]οά, ΒΙθΠοιμ. Π|. 7. 8. Ὑἱμάοίαν ἀθβαπηίπηι 6 ἰγὰ- 
σοθα]ὰ 4υδάδηι. 

5) Οἵ. Ηοβγοθ απ). 
6) Οοηνθηῖϊ ὅοθο]. Ρ]αὶ. Τίπι. ὅ2 Ἐι. 
7 ἴπο πλῦμα γϑῦμηὶ οὶ. (ἵἉ, Οοροὶ, Νηθ. ὙΠΠ.. 41. 
ὃ) Ποργομαβ. Οἵ, Ερ᾿ομαγαγαμι ἀρυὰ Αἰμοη. ΝΠ. 507 Β. 
9) Ηδβγο 8. 
10) Ἡοβγ Ομ. 
.) ΡΙυτα Ηοϑγομίυς, ἴὔϑασρανι Αὐἱδὶ. ΝᾺ. 97. 
12) Πογ ΟΠ 5. ἢ 
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Πνύξ ᾿Αθήνησιν ἐκκλησία ἢ ἀπὸ τοῦ πυκνοῦσθαι τὸν ὄχλον ἐκεῖ" 

ἢ ἀπὸ τοῦ πυκνὰ εἶναι τὰ περὶ αὐτὴν οἰκήματα 1). 

πόα" ἑκάςη βοτάνη οὕτως λέγεται" ἡ δὲ σμήχουσα ποία λέγεται 

παρὰ Δημοσθένει καὶ Λυσίᾳ 3). 

ποάςριωι" αἱ τὴν πόαν ἐκλέγουσωι τοῦ σίτου καὶ τὴν καλάμην 5). 

ποδανιπτῆρω καὶ λεκάνην λέγουσιν ἢ). 

ποδαπόν" διὰ τοῦ ὃ, οὐχὶ διὰ τοῦ τ᾽ ἐςὶ γὰρ οἷον ποίου δαπέδου 5). 

ποδεῖα" ἐνειλήμωτα ποδῶν δ). 

ποδεών" κυρίως τοῦ ἀσκοῦ τὰ προὔχοντα, ἤτοι τῶν ποδῶν τὰ 

δέρματα ἢ). 
ποδηγέςερον " δδηγητικώτερον. 

ποδήρης᾽ ἕως τῶν ποδῶν χιτών, οἱ δὲ τὸ συρρωπτόμενον εἰς τὸ 

κατώτερον τῆς ςολῆῇς ἐκ πορφύρας ἢ βύσσου ῥάκιον 8). 

ποδοκώκκη" ξύλον ᾧ ἐν εἱρκτῇ τοὺς πόδως ἐμβάλλοντες συνέχουσιν, 

ὃ παρὰ Ῥωμαίοις κοῦςος λέγεται 5). 

ποδοςράβη" εἶδος πάγης, ᾧ οἱ κυνηγοὶ πρὸς τὰς θήρας ἐχρῶντο 19). 

ποδώνυχον" ἐσθὴς τῆς ἸΠανδρόσου κυκλοτερής 1). 

πόει" «ωρὶς τοῦ ι λέγουσι. 

ποῖ θεῖς" ποῦ τρέχεις 13). 

ποιητέον" ἀντὶ τοῦ ἃ δεῖ ποιεῖν. 

ποιήσειας καὶ γράψειωας καὶ ποιήσειων καὶ γράψειαν ᾿Αττικοὶ μᾶλ- 

λον, οἱ Ἴωνες δὲ καὶ οὕτω καὶ ποιήσαις καὶ γράψαις. 

1) (ορηνθηὶὶ ὅομο]. ΡΙαὶ. Οὐ. 112. Α. Βγϑυὶαβ ἴῃ ἴ,6χ. τἢει. 
Βεκκ, ρ. 292. 80. 

2) Νοη στἱάθίαγ ἰθρὶ ἃρυιὰ Ποιηοβίμθπθ οἱ Τωγβίϑιη. 
3) Ποργοβίυσ. ΟὐμΪΟΙ σοοθπὶ ἈϑαΓρδγπηΐ. 
4) Οἵ, βυρτα νυ. λεκάνη. 
5) Οἵ, ῬὨγγηίοῖ. Ρ. 56 Ιορθοκ., Τποπι. ΜΝ. ρ. 724, Οοβοίυμι 

ἴη Μποιηοβγπο Ὑ11]. 410. 
6) Ἠδβγομίαβ5. ἰὐϑυγρανιὶ ταὶθβ ἀρὰ Ρο]]. Υἱ1]. 92. 
7) Οἵ, [μοχ. τοὶ. Βθκκ. ρ. 295. 21. ΤἸμβοῖϊο υἱχ βᾶπα αϑί. 
ὅ) ΑἸῖὰ Ηοβγο 5. 
8) Ἠοβγομία5 Ἰαυάαἱ 6 Ρ]αίοπθ (ὑοπιίοο. (Οἵ. 1,6χ. τῃθὶ. Βεκκ. 

Ρ. 292. 21 εἰ Πδγροοῦ. «αυὶ Ὠϊάγιηυπι ἰασάαὶ, Οδίογαμη Οὐάοχ 
κοῦσπος., 404 ΟΟΥΓΟΧΙ. 

10) Οἵ, [μοχ. τῃοῖ, Βοκῖς. ρ. 290. 2ὅ. ΡΊατα Ἠδγροον. 
11) Ῥογρθιαμῃ Οοάοθχ σανδώνυχον. Οἱ, Ηδδγο, οἱ Ρο]], Χ. 191. 
12) Ατῇϑί, ὕοβρ. 854. 
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ποῖ" εἰς τίνα τόπον" τὸ δὲ ποῦ " ἐν τίνι τόπῳ καὶ εἰς τίνα τόπον. 

ποῖ κῆχος" ποῖ γῆς, εἰς τίνα τόπον" Ἐς ρωτοσθένης δὲ τὸ ἐγγύς "). 

ποικιλόπτερος " ποικιλόβουλος 3). 

ποικιλτής" ὃ ποικίλα ποιῶν ἔργα ὃ). 

ποικίλον" τὸ Διονυσιακὸν ἱμάτιον οὕτως ἔλεγον ὅ). 

ποιμένας " καὶ ἐπὶ θηλυκοῦ λέγουσιν. 

ποιμάνωρ᾽ ποιμὴν ἀνδρῶν ὃ). 

ποινῶν καὶ ἀποινᾶν " τὸ λυτροῦν. Σόλων δ). 

ποκώδες " τρίχες Ἴ). 
7 ὡ 

πολέμαρχος" ᾿Αθήνησιν ἄρχων εἷς τῶν δ8΄" οὗτος τὸ μὲν πῶλαιὸν 
»-» ᾽ ! δἰ ἄδν 2. 59 - . κ᾿ -» 2) “ : 

τῶν ἐν πολέμοις ἡγεῖτο, ἀφ᾽ οὗ καὶ τὴν κλῆσιν ἔχει, ὕςερον 

δὲ τῆς ἡγεμονίας ἐκείνης ἀφαιρεθείς, προείςηκει μὲν τῶν τε ξένων 
Ν ἊΨ , ᾽ " δὲ Ν - 8 

καὶ τῶν μετοίκων, οὐκ ἤμειψε δὲ τὴν κλῆσιν ὃ). 
,͵ὔ ΗΗ -Ὁ 3) Ξ ᾽ 92 - ἤ ς Ἁ 

πολειησειίειν " πολεμήτικως ἔχειν Θουκυδίδης δ᾽ ΤῊ δ Θ ΚΟΙ 
ἂν ΜΕ Ἐ-ὶ ὅντα 5 Δ ἧς 1.9 , 4.99 κὦ ᾿ ! [γέ 

τὸ Ομηρικον᾽ Τῳ ἡ οἱγνγ ὄψείοντες ἀυτῆς κῶὶ πολέμοιο" οὕτως 
Ἁ Ψ,' 9 ἐ Ἁ 3 5 Ν γ4 

καὶ γαμησείειν Αττικοι ᾧδσι καὶ ἀλλῶᾶς Φωνὼὰς οὕτως σχημῶ- 

τίζουσιν 5). 
Ν Φ 5 ς 3) - - ς -ἥ ἊΝ ’ ν᾿ 

πολειριςὴῆς {πηοφ᾽ οὐχ ὡς ἂν τις οἰηθῇ, ὃ εἰς τοὺς πολέμους ἔπι- 
͵ 9 Ε] ς 3 -Ὁ- ᾿ς ἢ δὼ - Ι ς ᾿ ! 

τήδειος, ὦλλ᾽ ὃ ἐν τοῖς ἀγῶσι σχῆμῶ ᾧέρων ὡς εἰς πόλεμον 

εὐτρεπισμένος “ ἦν γὰρ τοιοῦτον ὠγώνισμα 19). 
͵ 3 2 , Ν ΠῚ ᾿ - - »-“ὝὟ᾿΄ 3: ψ' Δ, ὧἷἶἂνὝ 

πολεμητέωα εἶναι ἐν τάχει" ἀντὶ τοῦ δεῖν πολεμεῖν" ἰςέον δὲ ὅτι 

τὰ τοιαῦτα θετικὰ ἐπιρρήματα ἔχουσιν ἐν αὑτοῖς ἢ χρὴ ἣ τὸ 

1) (οάδχ ποῖ" ἦχος: - ποῖ' ἐγγύς, εἰς τ. κτὲ. Ῥ]ΘηΙα5. ἃρυᾶ 
Ποτοάϊαηστη ἴῃ ὔϊγιη. ΜΝ. Ρ. 682. δ, 4«ὰὶϊ ἰαπάαι Αὐὶβιορ 6 πὴ 
οἱ Ῥμδγθογαίθιῃ. ἔθυον οὐαὶ Ν. ϑοθπάι. Ὠιάγιῃ. Ρ. 59, οἵ. 
ΒΌρτὰ Υ. εὐδὺ Λυκείου. ὙΙ46 χαοχαθ Πϑι. ΕΥ̓͂, 1059. 

2) Οοάοχ ποικιλόςερον. ΠΟΡΥΟ 8 ποικιλόφερνος. Οποά 5ογρϑὶ 
τοι ]ουῖὰ δἰ αν. ΗΙρρ. 1270. 

ὅ) Ἐὴχ Αϑβϑοῃ. Τί. κὶ 97. Ρ]υγὰ ἴῃ ἴμοχ. τῇοὶ, Βϑιῖς, ῥ. 29ὅ. δῦ. 
4) ῬΊωτα [,6χ, τοὶ. Βεκῖς. Ρ. 289. 22. Οἱ, Ἠδ5. οἱ Ρο]]. ΤΥ͂. 110. 
5) Οοάοχ ποιμανδρῶν. ΟΙ, Πδογοῆ. Εχ Αδβϑοῃ. ἤθγβ. 241, 
) Οοάοχ λύτρον. ὕοττν. (ομοὶ. ΟἿ, δι. Ασιβίοου. κὶ 88. 
) Οοάοχ πλοκώδες. (. ΠΘογοι. χ Αὐὶϑὶ. ΤΉ θη. 507. 

8) ΟἹ. Ηλγροον. οἱ [μοχ. τμοῖ, ΒΈκκ. ρ. 290, 27. 
) Τὰς. 1,.38; Ποηλ, Παἀ. Φ. 57, 

10) Ῥά.]1Ο Ὀγουὶιβ [6χ. τηοῖ. β κκ, ρ. 289. ὃ ἃ 4πὸ δοοίρθ 
ηὐτρεπισμένον. Ον ΠΘΘγ6}}. οἵ ὅ08|0). Λτιβί, ΝῸΡ. 38, 6 ἵππος 
πολεμιιςξήριος, ἴοι. Ῥ]Ι ΔΘ ΠΡΌ, ὃ 24. 
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“Ἄ 

δεῖ" οἷον γαμητέον" ἀντὶ τοῦ χρῇ γαμῆσαι" ἢ πλευςέον" ἀντὶ 

τοῦ δεῖ πλεῦσαι" καὶ οὐ παραδοτέα. " ἀντὶ τοῦ οὐ χρὴ παᾶρα- 

δοῦναι ᾿). 
πολιορκίω " Φυλακή ἢ. 

᾿ πόλεις παΐζειν" τὰς νῦν χώρας καλουμένας ἐν ταῖς ζ' ψήφοις ὃ). 

πολισσούχοις" τοῖς τῶν πόλεων ἄρχουσιν ἢ). ᾿ 

πολιτεύμασιν" ταῖς πολιτείαις ἢ ταῖς ἄλλαις αἱρέσεσιν ὅ). 

πολιτοκοπεῖν" Δίφιλος δ). 
πολιτικός" ἀςεῖος μετά τινος τέχνης 7). 

πολλὰ χαίρειν φράσας" ἀποταξάμενος, ἀπογνούς ὃ). 

πολλοςημόριον" τὸ ἐλάχιςον μέρος 5). 

πολλοςόν" ἐπὶ τάξεως καὶ μορίου" Δημοσθένης καὶ ἄλλοι 10), 

πόλλ᾽ οἶδ᾽ ἀλώπηξ ἀλλ᾽ ἐχῖνος ἕν μέγα 13). 

πολλοῦ γε καὶ δεῖ" οὐδ᾽ ὅλως 33). 

πολλοῦ δὴ δέω καὶ λέγειν" σιωπῶ. πόρρω λίαν εἰμὶ τοῦ λέγειν, 
οὐ βούλομαι λέγειν. 

πόλου" οὐρανοῦ ἢ κόσμου 15). 

Πολυγνώτου λαγώς " ἐζωγραφημένος ἐν τῷ ᾿Ανακείῳ ὑπὸ τοῦ 

Πολυγνώτου 13). 

ΠΡ Ύππο. 1, 79, 86. 
2) Οοάοχ πολεορκίωα. Οἵ, Παβγοῖι. 4] ρίατα Παροὶ. Μ. ϑομιαι. 

τοίοσὶ δα Τῆυο. 1]. 98. 
5) (οὐοχ χαρὰς. Ὑἱάο Πθδγοι. 860]. Ρ]αὶ. Βορ. ΠΥ. 422 Κ᾿. 

Ῥταθίθγ Ῥ]αίοπθπι 1], ἀϑαγρανγ!ὶ (γαϊηι8 ἐν Δραπέτισιν, οἵ, Ζθηο- 
Ρίαῃ 467. 

1) (οάοχ πολιούχοις. Ἐκ ΑΘ50ῃ. δορὶ. 27], 
5) ἨδβγοΒΙυδ. | 
6) “Οἵ. Ρο]]. ΙΧ. 26. Ρῆγγη. Βοκκ. ρ. 67. 54 Ἰἰαυάαίΐ 6 Ῥ]αϊοηθ 

ΟΟΙΏΪΟΟ. 
7ὴ ἨδβγοΠΙυ5. 
8) ΠΟΒγΟἢα8. Οἵ, 9]. μακρὰ χαίρειν. 
5) ΤΠυογα! 68 ΥἹ, 86. 

10) Ὥριη. ἢ]. ΠΠ. ξ 2, 4101. [πἴορργ. Ὦθιῃη. Τιμηοοσ, δ 196. 
“ΠῚ ΟΥ, ἴπιι. ΖθποΡ. 468, Ροτβοη, θρυβο. 204. Ὑογβαβ βραιἰ πὶ 

ἴῃ Οοάϊοο.. 
122) Ποβγ ΟΠ. 
Ὁ} 4» ΕΠ, Ατίοοῖι.., 571. Β, , 
11) Οἵ, μϑαΐδοῃ. Ῥαγοοιηίοσν, ατ, ΠΠ, 768. 
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πολυειδής" πολύψορφος Ἶ). 
πολύθεςον" καὶ πολύσεπτον" ὑπὸ πολλῶν λιτανευόμενον 3). 

πολυθρύλητον" πεφημισμένον, διωαβεβοημένον, ὀνομαςότατον ὃ). 

πολυσμαράγοιο" ἠχητικοῦ 1). ᾿ 

Πολυμνήςει᾽ ἀείδειν" ψένος τι μελοποιίας " Ἱζολοφώνιος δὲ ὃ Πολύ- 

ῥνηςος 5). 
πολλύνεται" πολὺς γίνεται, αὐξάνει, πληθύνει. 

πολύποδος δίκην" αὐτὸς ἑχυτὸν καταφαγών 5). 
πολύςιπτος  πολυπόρευτος 7). 

πολύς" σφοδρὸς. 

πολυσχιδής " πολυμερής ὃ). 

πολυτελές" τὸ δαπανηρόν" Θουκυδίδης 5). 

πολυτελεῖν" τὸ πολυδαπάνως ζῆν 19). 

πολυτιμητιζόμενος " θεραπευόμενος 13). 
πολύτορον" δέρμα τὸ τοῦ ἐχίνου 13). 

πολυφασίας" πολυλογίας 13). 

1) ΕΑ, ΡΙαι. βδρ. Χ. 612.Α. ἴῃ Οοάϊοθ ἰπ ϑβυμηπιᾶθ ρᾶρίπᾶθ 
ΤΠ ΔΥΡΊΠΘ. [ΏΔΉ18 γα ]Ἂθ τθοθηβ, Πολυδάμως" σκουτουσσαῖος αἱ ἃραά 

Θυϊά, οα. Μίοα, πἰβὶ χυοα π|5. Καὶ εἰς ἀγέλην β. -- ταῦρον τῶν 
ὃ. π. τῆς χ. δραξάμενος, ἐπεὶ οὐκ ἀνίει ὃ τ. πηδῶν --- τρεῖς δὲ 
τῶν ἀθηναίων ---- ἐδηλοῦτο ἐν ὀλυμπία. 

2) (οάδχ πολύϑετον. (Π. 96 η11. 4]. Ἡγιηπ. ὕδγονυ. 48, 
5) οάθχ πολυϑρύλλητον. ῬΪαϊ. ἤΘρ. ΥΠ|. 666 Β. (ἵ Ηδογοῇ. 
1) Οοάοχ πολυμάργοις " ἠχητικοῖς. (ΟΥΤΟχὶ οχ Ἠδβυ  ϊο. 
5) Ποβγοϊαθ. Εὰ Οταῖποὸ οαϊὰ8 Ἰοσαπι υἱάθ ἀρὰ ὅ0|0]. Αὐῇϑί. 

Ἐᾳᾳ. 1287. Οἵ, Ἠογνθγάθη. Αἀάθπά. δα Μείηοκ. ρ. ὅ. 
6) (Ο]]αῖο ἨΘβυοἴο ΒΘ ΠΡ πη 8 06 85586. οὐ] θυιηὶ: ὃ πουλύποδος 

᾿ δίκην --τ ἑαυτὸν αὐτὸς κοταφαγῶν. δ ἴὈγπηὰ πουλύπους 5αἰϊδίαοσίοὶ 
Αἰμοη. ἼΠ.. 516 Α. Ὑἱ46 φυοάαθ [ηἰϊ. ἃὰ Ὠίοροη. 676. 

7) (οάοχ πολυςείνοις. ΟἿ, [ητἰ., ΠΟΒΥΟΒΙΙ, 
ὃ) Ἠοβγοα8 πολυσχιδές. 
9) ΤὨπογά!α685 ΥΠ], 27. 
10) Νυβχααπι 1101] ἢοο ἰοο αν. 
1) Οἵ. Θοροίαη. Μηο. Υ1ΠΠ. 20, 
12) Αρυὰ Π|οργομαβ Ἰθηπιὰ οϑὶ πολύτορον δέρμα ἐχίνου χυδά 

Θχροπίϊαγ: ἤτοι διὰ τὰς ἀκάνθας, ἐπεὶ τιτρώσκουσιν, ἢ ἐπεὶ ἐκ- 
Φύσεις πολλὰς ἔχουσιν. Μ. ϑοβιη!ατ8. 5101] ἀρπόβοοτο υἱάθιαν 
56Π8 11 [γασπηθηϊαπη δέρμ᾽ ἐχίνου πολύτορον. 

13) ΠΟ ΒγΟΙ 5. 

᾿ 
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πολυφραδέςερον " συνετώτερον ἐν λόγῳ 1). 

πολύχουν" πολυφόρητον ἢ πολυειδῆ 3). 

πολῴῷοί" τὰ ἐκ τῶν χίδρων καὶ ἐκ τῆς ἐρεικτῆς ἑψόμενα 5). 

πορμπείω " λοιδορίω " καὶ οἱ δικωνικοὶ χρῶνται τῷ ὀνόματι 4). 

πομπεύει" ὡς νενικηκὼς μεν ωληνορεῖ. 

πομπή" θεώρημα. 

πομπή" ἀπόπεμψιο" σημαίνει δὲ καὶ τὸ κοινῶς 5). 

πομπὴν ἔπεμπον" ἢ ἀφπόμπευον 5). 

πομπὴν " τὴν πέμψιν " Θουκυδίδης δ΄" ξύλων τε ναυπηγησίμων 

πομπήν Ἴ). 

πομποςολεῖ " ἐκπέμπει τῇ νηὶ τὸν ςόλον ὃ). 

πομφόλυγες αἱ ἐκ τῶν ὄμβρων ἣ ἄλλως κωταφερόμεναι. ... 5). 

πομφόλυξ- ἐκβρασμὸς ὕδατος 19). 

πόνηρος " ἐπίπονος, ἡ πρώτη ὀξεῖα 1.). 

πόντιῶ ῥάκη" τὰ σπαράνματω τῶν σπόγγων 12). 

ποντεινοί " σπόγγοι 15). 

Πόντος" κυρίως μὲν ὃ ἔνδον τῆς Χερρονήσου καὶ Ἐῤξείνου καλούμε- 
νος καταχρηςικῶς δὲ πᾶσα ἡ θάλασσα. 

᾿ πόνῳ πονηρός" σφόδρα πονηρός 13). 

1) (οάοχ συνετόν, οὰπὶ ἨδΑΥΟΠΙΟ, 
2) Πυδο ρ]οββᾶθ βιηὶ ἀρυὰ ἢ βγοῃίπμη. 
5) Β Ῥμοῖ, Πδβγοῖ. δηθπάαιὶ Μ. δομπάϊ, Οἵ, ῬΟΙ]], ΥἹ. 61 

45: Ατ βίορπαηθιῃ ἰαπααῖ. 
4) Ἠαγροοταϊίοη ἰαυάαὶ Ὠριη. ον. ὃ 1!. 
5) Το 8 Π1}1]} ΡΓαοίθυ ἀπόπεμψις. ϑάρρὶθ εχ βίαι ϊο 

τὸ κοινῶς προέλευσις λεγόμενον, οἷ. ῬτΟ]εσοιη. ρΡ. 11. 
6) (οπήπηρσα οὔ 95]. 8.4. Ἠθίεγο 84 Ῥ]αι. ἤθρ. 1, 527 Α. 
7) Τυογά. ΤΥ. 108. Οοπίπηοία ΟΠ 5. 95]. Ῥτοα ] ΑΘ] απ 

ὈΙοη 5] πΔ ἃποίο 6 ΠῚ. 
8) ΠοΞγοΒ 8. 
9) ΡΙοπία5 Εἰγηι. ΜΙ. ρ. 682. 10 δχρ.: αἱ ἐκ τῶν ὄμβρων ἣ 

ἄλλων κωτωφερομένων ὑδάτων ἐπὶ ὕδωσιν εὐδιάλυτοι κυρτώσεις. 
ΑἸΙα Ποβγοθα5, ΟἿ, Ῥγοίοροιη, ρ. 171. 

10) Ηρβγομίαβ οχρ. ὕδατος κάχλασμα. 
ΟΡ ΒΟΥ. 1052, ῬΙιοῖ, ϑρι. Υ. μὠόχθηροξ. 
12 (οάθχ πονταρώκη. (ΟΥ̓. οχ Π68. Αβθμοβοο Ροθίδη) ἰγᾶσὶ ἢ]. 
15). Ηοβγοθυβ ποντινοί. 4]1πὶ οογίθ σπόντιοι. 
14) Οοάοχ πονοπόνηρος. Οἵ, Πδδγοπίαιη. Ἐχ Ατὶβὶ, ὕ8βρ. 466 

γ61 ΓΤ, γϑϊϑίγ, ὅ50, Οἱ, Τ|ι65, ΥἹ. 1470 (.. 
7Ὲ 
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ποππύσματα" κολακεῖαι εἰς τοὺς ἀδωμάςους ἵππους ᾿). 

πορεῖα " τὰ εἰς πορείαν χρήσιμω 3). 

πορθήσειας " ἕλοις, λάβοις. 
πόρθησις " ἐρήμωσις ὅ). 

πόρδαλιν" οἱ ἄλλοι Ἕλληνες, ᾿Αττικοὶ πάρδαλιν" “Ομηρὸς τὸ μὲν 
ζῷον διὰ τοῦ ο, τὴν δορὰν δὲ διὰ τοῦ ὦ Ἴ). 

πορθμός" πέραμα, ἀμφίγειος θάλασσα" ἰσθμὸς γάρ ἐςι γῇ ςενή. 

ἑκατέρωθεν ἔχουσα θάλασσαν" πορθμὸςῳδὲ θάλασσα ὑπὸ γῆς 
περιεχοένη 5). 

πόριμον" εὐπόριςον ὃ). 

ποριςὰϊ" οἱ τοὺς πόρους εἰσηγούμενοι δημαγωγοὶ ἐπὶ τῷ ἑαυτῶν 

λυσιτελεῖ Ἴ). 

πόρον" διέξοδον, τρίβον καὶ περαίωσις ποταμοῦ ὃ). 

πόρος" πέρως ἢ ποταμὸς ἢ ὁδὸς ἢ Φυσήματα ὑδάτων ἢ μηχανὴ 
ἢ τέχνασμα 5). 

ἐπραβο. τὸ ἐντὸς τῆς ἀσπίδος πρόσθημα δι᾽ οὗ τὴν χεῖρω διεῖρον 19), 
πορποῦσθαι!ι" Φιβλοῦσθαι. 

πορσύνεται" ὁδεύεται, ἀπὸ τοῦ πόρου" Σοφοκλῆς 3"). 

Ποσειδεών" καὶ οὗτος μὴν ᾿Αθήνησιν ὀνομασθεὶς ἀπὸ τοῦ καθιερῶ- 

σθαι τῷ Ποσειδῶνι 12). 

ΓᾺ 

-- 

1) Ἰάριῃ ἀρυὰ βίαι. ρΡ. ὅ6ὅ. 19. Βτονὶα8 Ποβυομίαβ. 
2) [μερὰγ Ρ]αὶ. Τα. 4ἀᾳφ Εὸ. ἰβεσσ. Π. 678 Ὁ, Β1ὰ ἴῃ 

Ιμοχ. τηδῖ. Βοκκ, ρ. 296. 12. 
8) ἨδβγοΠΙ8. 
4) Ἰάοιη Εἰ πβιατ 5. ἀἤθυὶ ᾿. 1251, δ2 6 νϑίθυθ τῃθίουϊοο Ἰθχίοο. 

Οοηνθηϊλ Αρο]]οηΙ ἀοοίτπα. Ἠομηουὶ ἰοοὶ βαπὶ Θάγβ5. δ. 487 
οἱ Πιαά, ψ. 17. 

5) ΠΙης διμοπάδπα οογγαρίὰ ῬΠΟΙΣ ρ]οβδὰ ἰσθμός. ΕΟ, Μαβ. 
ΒΠοη, ΧΟ 481. 

6) ΠΠοβγοἾ8, 
1ὴ ΑἸπἰοσ ἴῃ [μοχ. τηθῖ, Βοκκ, Ρ. 294. 19, ΟΓν: βοὴν ΡΙΠρρ. 1. 

ξ 55 οἱ Τῃαογά. Υ1Π. 48. 
δ) ΟἹ, Ἠβ ΟΠ πη γΥ. πόρος. 
9) Θ1΄Ι. Ῥογβοῆῦβ, 8604 (οάθχ πσοταμοῦ, ὑπ τηα]η πόρος " 

πέρασις ποταμοῦ κτὲ. 
10) ἔχ Αοἰῖο Ὠιοηγϑίο, οἵ. ᾿δαβίαιῃ, ρΡ. 90ὅ, ὕ2, 
11) Τ|68.. οὐ. ὅϑορὶν. ποιηθῃ. 1}, νοοὰθαϊαπι ῬὨϊοοῖ, 781. 
12) Τρογίπι ἕκτος οὗτος μήν, οἵ, Τοχ, τηοὶ, Βοκκ, ρ. 297. 16 

οἱ Παγροοῦ, 
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πόσθιον " αἰδοῖον" ἢ τὴν ᾿ΑΦροδίτην 1). 
ΗΝ , ͵ ͵ ΄ “ ἈΝ ς , 7 

πόσθων" κυρίως λέγεται παιδώριού" οὕτω γὰρ ὑποκοριζόμενοι ἔλεγον 
5» Ν - 2 ’ , Ν - -»Ἥ - Ν ἈΝ Ν 

ἀπὸ τοῦ αἰδοίου" πόσθιον γὰρ τοῦτο καλοῦσιν" δηλοῖ δὲ καὶ τὸν 
͵ Ἀ 3) ᾿ς ’ Ὁ 

παιδαριώδη καὶ ἀφρονα κατὰ μεταφορών 3). 

ποτωγωγίδες " Φάνται ἢ μηνυταί 3). 

ποταίνιος " πρόσῷατος" Δώριος δὲ ἡ λέξις 4). 
; ͵ Ἁ Ἀ -Ὁ- . 97 Ἁ Ν Ἂν, Ἀ 

πότε" λέγεται πρὸς τὸ νῦν κατ᾽ ἄμφω καὶ κατὰ τὸ παρεληλυθὸς 
Ἁ ἈΝ Ἀ ͵ Ν Ν Ν ! ! 2 

καὶ κατὰ τὸ μέλλον" κατὰ μὲν τὸ παρεληλυθός" πότε ἐγένετο" 
ΝᾺ Ἁ ᾿ ͵ ! 3} 

κατὰ δὲ τὸ μέλλον" πότε ἔς χι. 
, Ἁ ἈΝ , 9 , Ν ͵ γέ Ἁ 

πότερον" τὸ πευςικὸν βαρυτόνως, ὀξυτόνως δὲ ποτερός, ἅτερος" καὶ 

προστιθέντες τὸ ἕτερον λέγουσι συνήθως ἕτερον 5). 
πότερον" ὧρα,, ὅποῖον, ποταπόν. 

ποτίκρανον" προσκεφάλαιον" ὅτε δὲ τὸ ὑπειρέσιον ἐφ᾽ οὗ καθέζονται 

οἱ ἐρέσσοντες δ). 
" ὁ Ε Ἁ ε ῤύ Υ) 

πότις" ἡ γυνὴ ἡ μεθύση 7). 
ποτήριον λέγουσιν, οὐ μόνον ἔκπωμο" ᾿Αριςξοφάνης ὃ). 

Ποτνιάδας" Βάκχας " Εὐριπίδης 5). 
ποτνιᾶται" παρακαλεῖ, ἐπικαλεῖται θεούς 19). 

ποτνιώμενος " δυσφορῶν, μετ᾽ οἰμωγῆς παρακαλῶν 11). 

ποτώμεναι" διατρίβουσαι 132). 
ποῦ μήν᾽ ποῦ δὴ οὖν. 

πρακτικὸν " ἀνυςικόν 15). 

1) ἤκθο οοτγυρία, οιηθπάδηάα οχ Ατὶβί. Τηθϑπι. 2ὅά: νὴ τὴν 
᾿ΑΦροδίτην ἡδύ γ᾽ ὄζει ποσθίου. 

2) Ῥτιο δηλοῖ οἀ. δεῖ. Οοττ. θοῦγ. Νοῖα ἴ,6χ. Βαοθμη. : Πόσθων " ὃ 
παιδωριώδης καὶ ἀναγ ων ός" Μένανδρος ἐν ὙὝμνίδι. Οἵ, Ῥτοίοροπῃι. ρ.1 28. 

5) Αρυὰ ϑυγγδουβᾶποβ, οἷ, Αγὶδῖ, Ρο]. Υ, 11, Ὑιάο Τηεβ8. ΥἹἱ. 
1849 Α. ' 

4) Οἵ. Ἡδογοδίθμι. ; 
5) Οοάθχ προςιθέν οὐπὰ ϑραϊϊο σάθῦο, Τὰπὶ ποίὰἃ ἴῃ ΠΊΔΙΡΊΠΘ 

Ἰοοῦπη 6886 ΘοΥΓαρίτη. 
ὅ (ΟἹ, Ηε5, Ρο]]. 1. 42, Ὑ]. 9. Ἀφοίϊα5 βου θοίαγ ὑσηρέσιον. 

ἘΞ ῬὨγυπομο Οὐμπλϊοο ἰαυάαὶ Ρο]]. ΥὙἹἱΙ. 19. 
ὅὃ Νρῃρα Ατὶϑὶ. ἔᾳᾳ. 120, 125. 257, 1289. ΟἿ ἰηΐτα γν. ὕαλος. 
5) αν. βΒαοοῦ. 008. ΡΙυγτὰ Ηδογοβιαβ. 
10) Οἱ, Ποβγοβίσμ. 
11) Οἵ, Τη. Μοοια. Ὶ 
12) Εχ Ατῖβί. Ραο, 810. Οἵ. Ἠθογοβίαῃηι, 
1) Ηρ ΘΠ Π8, 



102 

πράγματ᾽ ἐξ ἀπραξίας" λεγόμενόν τι 1). 

πραμεῦσαι" παρελθεῖν, παραλλάξαι 3). 

Πράώμνειος οἶνος " ᾿Αρίξφαρχος ἐπιμελῶς τὸν ἡδὺν οἶνον Πράμνειον 

ἔλεγεν" τινὲς τὸν ὦνιον οἶνον ἢ παραμόνιον" τινὲς ἀπὸ ἀμπέλου. 

Πραμνείας ὀνομαζομένης" οἱ δὲ ἰδίως τὸν μέλανα " ἔνιοι τὸν 

πραὔνοντα τὸ μένος" Σῆμος ὃ Δήλιος ἐν τρίτῳ ἔφη καὶ Πράμωνον 

πέτραν εἶναι ἀφ᾽ ἧς τὸν οἶνον εἶναι 3). 
“πραῶνὴς δός" κατωφερής. 

πρωνιθῆναι" τὸ ἐπὶ ςόμα πεσεῖν 4). 
Πραξιδίκη" θεὸς ἧς κεφαλὴν μόνον ἱδρύοντο' ἸΜνασέας δὲ ἐν τῷ 

περὶ Ἑὐρώπης Σωτῆρος καὶ τῆς ἀδελφῆς Πραξιδίκης γενέσθαι 

Κτήσιον υἱὸν καὶ θυγατέρας Ομόνοιων καὶ ᾿Αρετήν, ἃς πὸ τῆς 

μητρὸς Πραξιδίκας κληθῆναι" Διονύσιος δὲ ἐν ΚΚτίσεσιν ᾿Ωγύγου 

θυγατέρας ᾿Αλαλκομένειαν Θελξινόην Αὐλίδα. ἃς ὕςφερον Πραᾶξι- 
δίκας ὀνομασθῆναι 5). 

Πράςιλλος " πόλις Μακεδονική δ). 

πρασοκουρεῖς " χλωροὶ Ἵ: 

πρωτήρ᾽ οὐχὶ πράτης ὑπὸ τῶν ᾿Αξφηκαν λέγεται ὃ). 

πρωτίως" ὃ τὰ δημόσια πωλῶν, κήρυξ δημόσιος 5). 

πραττομένους " ἀπαιτουμένους " Ἰσοκράτης" καὶ τοὺς μαθητὼς μικρὸν 

πραττομένους 19). 

1) Οἵ, θιίοροη, 659. 
2) δογίρβουπι πωρωμεῦσαι αἰ τοΐογαμη 84 Ρίπα, Νοηι. ΧΙ, 15: 

μορφὰν παραμεύσεται ἄλλων, ᾿. 6. παρωβήσεται. 
8) Οοάοχ ἐν τρίτῳ ἐν ἣ καὶ ὃ πράγιμων πέτραν, απο ΘΟΥΙΓΕΧΙ. 

Βοοίη! ο]οββδᾶ δδὶ οἱ ρογιποὶ 84 Ρ]αὶ. ἴοη. ὅ98 (ἃ. ὐχοθυρϑιὶὶ 
δυΐθιη 6 Ῥαιηρῃ]ο, “θη ρα ϊὰπη δὶ Αἰμθηᾶθαμη Πυοααθ βοααὶ 
1. 50 ὦ. Ρῖὸ ὥὦνιον τηλ]1πὴ μόνιον. (Ϊ. Ῥτγοϊθροιη. ρΡ. 1ὅ. 

4) Οἱ, Ἠοβγοβίαιη πρωνιχθέντα εἰ πρηνιχθέντα. 
5) οάοχ ᾿Αλκομενία Θελξινία. ὙΠΔ6 46 οοησοβεὶὶ ΘΠ] θὰ 

«ὦ Μηδβοαπὶ Ρ. 06. 
6) Ἐκ Βαρο!άθ ὉΡῚ 510 Ἰορθθαίαν ργὸ Γρώςιλλος, οἵ, ΠΕΒγΟΙ.. 

οἱ ϑίορῃ. Βγ2. 
7 Ὠθοιίυ8 Ἠδβγομίυθ: πρασοκουρίς" ζῷον «χλωρὸν κεῖρον τὰ ἐν 

τοῖς κήποις λάχανα. Οὐοηΐ, ϑιγαι 8 ἀρὰ Αἰῃθη. 11. 69 Α. 
8) Οοηΐ. ΡΟ]]. ΝΠ. 8 4 πρώτης αἰἴογιὶ οχ ἴϑαθο οἱ Πυρογίάθ. 
τῆς Ἠοογ Ομ 5. ΡῸ]]. ὙΠ]. 8 ὁ οοιποράϊα ἃ τὶ, 
10) Ἰμοριίαν Ιδοογ, δορἢ, κ 7. 
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πράως" οὐ πραέως᾽ καὶ πρᾶον οὐ πραῦ" καὶ πρᾶος οὐ πρῶαῦς 1). 
πρέμνα " τὰ παχέα ξύλα 3). 

πρεμνίζειν " καταβάλλειν τὰ πρέμνα, τουτέξι τὰ πάχέα καὶ 

μεγάλα ξύλῳ 5). 

πρέψαι" τὸ ὁμοιῶσαι" Αἰσχύλος. 
πρεσβεύειν" προτιμᾶν" Ἑῤὐριπίδης Ἶ). ᾿ 

πρέσβεων καὶ πρεσβευτῶν" ἑκατέρως ὑπὸ τῶν ῥητόρων εἴρηται" ἐςὶ 

δὲ τὸ καθωμιλημένον καὶ τὴν Ἑ λληνικὴν ὠναλογίαν σῶζον ὅτων 

εἴπωσι πρέσβεις" καὶ χρῶνται τούτῳ συνήθως ἅπαντες " εὑρίσκε- 

τῶι δὲ καὶ τὸ πρεσβευτάς ὅ). 

πρεσβυγένειω" παλαιοτέρω γένεσις " καὶ συγκριτικῶς προὐργιαίτερον δ) 

πρεσβύτερος Κόδρου" παροιμία ἐπὶ τῶν πάνυ παλαιῶν, ἀπὸ τοῦ 

βασιλεύσαντος ᾿Αθήνησι Κόδρου Ἴ). 

πρηγοριών" ὃ πράτης καὶ προαγορεύων καὶ προλέγων ὃ). 

πρῆμναι καὶ πρημνάδες " γένος ἰχθύων 5). 

πριάμενος" ἀγοράσας 19). 

πριαμωθῆναι" ξυρηθῆναι - τὸ γὰρ τοῦ Τι|ιάμου πρόσωπον ξυρίας 

ἐς ν "}). 
πριμιλιγίων" τιμῶν ἤτοι βασιλικῶν δωρεῶν ἢ προνομίων 13). 

πριμικήριος " ὃ πρῶτος τάξεως τυχούσης 15). 

1") Οἵ, Τόοροοκ. Ῥῆγγη. ρ. 404. ἔ 
39) Ἠοβγομίυβ. ἰὔδαγραὶ Αὐῖϑί. [,γϑίδίγ. 267. 
8) Ηδβγοα5 πρεμνιάσαι Ὠαροῖ. Οππι Ρῇοίϊο οοπγθηὶ! 1,6ι. 

τοὶ, ΒεΕκκΚ. ρ. 295. 21: ὦ Ἰοσθ 4υδάδιῃη ἰαυάαὶ Ρο]]. ΥΠ1, 146. 
4 Π65. Τιαυάδαίαγ ἔτ, ἨΠΡρΡ. ὕὅ. ΟΓ. 5.610]. Ρ]αϊ. ϑγρ. [86 Β. 
5) Οἵ, [ηἰἰ. δὰά ΤΠοι. ρΡ. 754. ᾿ 
8) Ηδβγομία5. ἴὔβαγραί οτοάϊ, ΝΙ. 51. Τιῖὰ υἱϊϊπηα γουρὰ 

Θχραηχοτίμη ; ἀθϑαηΐ 4υοααθ ἀρὰ ΠΟΒγΟΒ πηι. 
7 Ποβγομίαβ. [πἰἰ. δὰ Ὠίορσοη. θ4ῦ. 
υΝ Ε΄. Ηδβγοῖ. πρηγορεύων' προωγορευτὴς ἢ δημοκόπος. Μίτὰ 
ο588. 
5) Οοάοχ πρῆμαι καὶ πρημάδες. ΟΓ, ἨΘβγομ αι οἱ ροθίδγαμη 

Ἰοθο5 ἃρυαὰ Αἰποη. 11. 528 Ε᾿. 
10) Ποβγοπία5. Οὐπγθηῖ 5000]. Ῥ]αὶ, Τίσο. ΧΙ. 915 ΚΕ, 
11) Πδβγοι. Πριωμωθήσομαι. Οοηγθοηϊν ΄υαοααο Βαβι. ῥ. 1544. 8, 
12) (οάοχ σπριμιγγιλίων. Εϊὶ Ῥοπηᾶπὰ γὸχ ργεέυϊέορέα, οἵ, Η65. 

οἱ γείογ, 6]. γογΡ. [αν.: πριβιλέγιω " προνόμιω. Εἴ, Ῥγο]ορόοπι. Ρ.126. 
12) ΠοΒγο 5: ὁ πρῶτος τῆς τυχούσης τάξεως. ἴη Ὑεϊοτὶ (1085. 

γογΡ, [ἀγ, Πριμοισκρίνιο!" οἱ πρῶτοι τῆς τάξεως, ὙΙά468 4αϊὰ Ἰαϊδαὶ, 
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πρὶν ἢ πτίσαι τὰ ἄλευρα" παροιμία " καὶ" Πρὶν τοὺς ἰχθῦς ἑλεῖν 
σὺ τὴν ὥλμην κυκᾷς" καὶ" Πρὶν ἐσφάχθαι δέρεις 1). 

πρηφήρ᾽ πῦρ ἀπ᾽ οὐρανοῦ 3). 

πριών " ὀξυτόνως τὸ ἄρμενον " πρίων δὲ ὡς παίων ὃ τέμνων τῷ 

ὠρμένῳ τούτῳ" τὸ δὲ πληθυντικὸν πρίονες διὰ τοῦ ο ἹΚρωτῖνος 3), 

πρίω" ἀγόρωσον Ἧ). 

πρό" ἀντὶ τοῦ ἀντί. Φιλήμων Παγκρατιαςῇ" Δοῦλος πρὸ δούλου, 

δεσπότης πρὸ δεσπότου. ᾿Αὐλεύων πρὸ ἄνακτος, Ὅμηρος 5). 

προαγήλη" τιμήσει δ). 

προωγωγός" διδάσκαλος κακῶν ἴ). 

προαιρούμενοι " προφέροντες ὃ). 

προωαλέςωτον᾽" προπετέςωτον 5). 

προωαλίσαντες " προαθροίσαντες 19). 

προανωθρώσκειν " προπηδᾶν 11). 

προανάσχοι" προανατείνοι 12). 
προαύλιω" προαυλήμωτα, ὡς προαμβολὰς καὶ προανωκρούσεις 15). 

προαύλιον" ὃ προενδιδοῦσιν οἱ αὐληταί, οἷον προαύλημα 13). 

1) Οοηγοπὶὶ Επβὶ. Ρ. 1792, 42. ὙἱΩ͂6 δἀποῖ. δ Ὠίοσοθη. 695. 
Ουἱά βουθοπάμππι 511: ρῖὸ ἰχθῦς πθϑϑοῖο, 864. βϑηδγίαμη ἰαΐθῦθ 
γἱάθο. 

2) ΡΙυτα Ποβγ Ια. 
3) ῬΙΟΣΙθα5. ἀθ Πᾶς ο]05584 ὨΙπάουἤαϑ Θφὶὶ δὰ Τιθ5. ΥἹ. 1609. 

ὙιάοίαΓ ῬΠΟΙΙα5 ΘΙΓΑΓΘ; 8677. ΟοΙΐθ πρίων Θδὶ ΠΟ πριών. Οὐαδχ 
τέμνων τὸ ἅρμενον. 

4) οάοχ ἀγοράσω. Ἠδδογομίαθ. Αὐίβι. ἀἰϑμαίει 4, 4]}1. 
5) Ἰπκρον: Ληϊαϊς. Βεκκ. ρῥ. 112. ὅ. Ποπιθῦὶ Ἰοοὰβ ἰϑρίϊαν 

ἴῃ ἐὰν . 754. 
1 ΚΥΕΠΕΙ Πδβορ θά τυἱάθι αν προσαγῆλαι " τιμῆσαι, 

οἷ, οὐδ την ἴῃ ἴοχ. τῃθῖ. Βοκκ. ρ. 529. 19. Ὑγιάθαίαν ΤΊ168. 
ΥΙ. 1842 ἢ. ͵ 

7) Ἠοβγοἰα8. 
8) Τὸ ΡΙαι. Γ,γϑια, οχίγ. 
9) Ὑιάοῖαν ῬΒοΙ 5. Ῥουυθγ 556. Αἰ οἰδίαθ ἀοἰγηΔ Π, ΠδΠῚ πιροά- 

λέςωτον πογϊοϊαμη οϑ᾽, ργοθαπὶ προπετέςφατον. ἩΘογΟΠΐας ἰδ] Θ ἢ 
προωλες ἄτην. 

10) Τορίιαν προωλίσωντας Φοβορῃ. Ρ, 4. ΠῚ. 7, 20. 
11) Π ον οἰ. 

Οούοχ προανατείλοι. ΟἿ, Ἠοβγοβίαμῃι. 
13) ΤΠ πο οαποηδαηπάιτι5 ΠΟΒγ ΟΝ 5, 
14) (οὐοχ προενδίδωσιν. Οἱ, ΕΪαι, ὕγαιγ!, 417 "αὶ, 
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προβάλλεσθαι" ἀντὶ τοῦ προτείνεσύχι" Θουκυδίδης" τὰ δὲ Μηδικὰ 

καὶ ὅσα αὐτοὶ ξιςε καὶ δι᾽ ὄχλου μᾶλλον" ἔφαι δὲ ἀεὶ προ- 

βαλλομένοισι. καὶ ὃ ῥήτωρ' τὴν ἀειλονίων δρῶ ἀεὶ προβαλλο- 

μένους 3). 
προβαλλόν" ἀσπίδα. 

πρόβατα " πάντα τὰ τετράποδα 3). 
προβατεία." ἡ τῶν προβάτων κτῆσις καὶ νομή 5). 

προβατοκάπηλος" προβατοπώλης" ἐλέγετο δὲ Λυσικλῆς ἢ). 

προβιβάσαντες " προάξαντες 5). 

προβουλεύματα" τὰ τῆς βουλῆς περὶ τῶν ψηφισμάτων βουλεύ- 

ματα ἃ πρὸ τοῦ δήμου ἐβούλευεν" τὰ γὰρ ψηφίσματα πρῶτον 

μὲν εἰσίετο εἰς τὴν βουλήν, εἶτα δεξαμένης εἰσεφέρετο εἰς τὸν 

δῆμον ἤδη προκυρωθέντα καὶ προβουλευθέντα " εἰ δὲ μὴ ἐδέξατο 

ἡ βουλή, οὐδ᾽ εἰς τὸν δῆμον εἰσεφέρετο ἀλλὰ παρανόμων ὃ 

εἰσάγων ἡλίσκετο " μετὰ μέντοι καὶ τὸν δῆμον χειροτονῆσαι, 

κύριω ἦν τὰ προβουλεύματω, εἶ μή τις ἐγρώψατο δ). 

πρόβολον" πρόμολον, πρόμωχον ἴ). 

πρόβουλος" ἔξαρχος τοῦ βουλευτηρίου 8). 

προβῦσαι" ἐξελκύσαι 5). 
πρόδικον δίκην" τὴν ἐπὶ Φίλων καὶ διαιτητῶν" ᾿Αριξςοφάνης ἵΚεν- 

1) Ταπογά!ἀϊ5 Ἰοοὰ5. οοΥγγαρίαθ δϑὲ ἴῃ οι Οοαϊοθ ουἱΐαβ 
Ἰθοι ΟΠ 6 ΠῚ ΓΟΡΓαθβθηίαυ!, θιηθπαίθ οχβίαὶ [. 75, 8564. Ὠριηοβιῃ. 
46 Β΄. 1... ξ 2 πἰπο ϑιμθηἀαπμαα8 δϑὶ ; ἴδ] θηΐμὰ ρτὸ σροβαλλομέ- 
νους Ἰοσὶ ΓΙ ο]οββθιηὰ σπροτεινοιένους. 

2) Απιίϊαῖι, Βοκκ, ρΡ. 112. 1 δα. ἡβρόδρσρρ τετάρτῳ. ὨΘΙΩΡ6 
ΣῊ δὲ. 

5) ἀοηγθηῖϊ [οχ, τῃοὶ. Βοκκ, Ρ. 294. 21, (ἱἷ. ΡΟ]]. ΥἹ1. 184. 
(οάοχ μόνη. 
Ἢ (οαοχ προβωτοπῶλος. ΟΓ, Ατιδι. Βα. 152. οἱ ὅοθο], Ατὐιβί. 

Κᾳ. 1656. ᾿Ἰν» 
5) Ποβγοἢ]ς προβιβάσαντα. (οάοχ προάρξαντες. 
Ν᾽ ΟΙ, Πάτροον. οἱ ἴμοχ. τοί, Βοκκ. ρ. 289. 26 οἱ 81. Ριὸ 

εἰσίετο τη] εἰσήγετο. 
Ἴ ᾿χραηρθ πρόμολον. ΟἸοβδα ροτιποὶ αἀ Λυιὶδῖ. ΝᾺΡ. 1164. 

Παροὶ οἰΐαη ΠΘϑγ ΟΠ 08. 
ὅ Οἵ, ϑομδμι. Ληιϊᾳ. δας. ΡᾺὈ]. ρ. 181. Ηρβγομίαβ ἃ4, ἢ ὁ 

προσκεπτόμενος. 
ὅ Εχ Αὐῖϑί. ὕοβρ. 249. Ρίυτα Ῥῃγγηίοί, Ἰθθ κι, ρ. 59. 18. 

ΒΟ ΤΠ. 72. 
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ταύρῳ Ἐγὼ γὰρ εἴ τί σ᾽ ἠδικηκ᾽ ἐθέλω δίκην. Δοῦναωι πρόδικον 
ἐν τῶν Φίλων τῶν σῶν ἑνί 1). 

προδωσίκομπος ὁ ὑποσχετικός, ὃ τὰς ξαυτοῦ ὑποσχέσεις ἐν οὐδενὶ 
τιθέμενος, ἀλλὰ προδιδούς 3). 

προδοτίςερον λέγουσιν ὡς λαγνίξερον καὶ κλεπτίςερον καὶ πτω- 
χίςερον 3). 

πρόδρομοι" ἄδοξοι 1). 

προεγ κεῖσθαι" ἐπικεῖσθαι ὅδ). 

πρόεγμα" ςὐἠριγμῶ. 

πρόεδροι οἱ τὰ περὶ τὰς ἐκκλησίας ᾿Αθήνησι διοικοῦντες " εἷς ἐκλη- 

ροῦτο ὑπὸ τῶν πρυτάνεων καθ᾽ ἑκάςην ἐκκλησίαν ἐξ ἑκάςης φυλῆς" 

πρόεδροι δὲ ὅτι προεδρίων εἶχον ἐν ταῖς ἐκκλησίαις δ). 

πρόεδρος " ὃ τῆς πολιτείας ἀρχηγὸς καὶ ἡγεμῶν 7). 

προειδόμενοι " προγνῶςαι ὃ). 

προείλαντο" ἠθέλησαν ὃ). 

προείμμεθα, " προήκαμεν 10), 

προέμενος " ἐκδούς, προδούς, περιφρονήσας 1.). 

προέμενος" ἀντὶ τοῦ προαφεὶς τῶν οὑτοῦ τι πρὶν πίςιν λαβεῖν 13). 

προέπεσον" προπετῶς ἐποίησαν. Ὕπερείδης 15). 

προδικωσίω " οἱ τὰς ἐπὶ φόνῳ δίκας ἐγκαλούψενοι ἐν Πρυτανείῳ 

πρὸ τῆς δίκης διωτελοῦσιν ἐπὶ τρεῖς μῆνας, ἐν οἷς ἐξ ἑκατέρου 

μέρους λόγοι προάγοντωι" τοῦτό φασι προδικασίαν 13). 

1) δῖῇῆο Ῥογβοῆυβ. Οὐοαθχ εἴ τὶς ἢ δίκη θέλω --- ἕν ---- ἔν, (τῶν 
8Ὧη τῷ δηὶθ Φίλων Ἰποοιίαμη, 56 ΡὈυϊπιο υἱάθιαν [α͵886 τόν). Οο- 
Ροῖαβ Νπϑιῃ. Υ. 195 σὑϑβουιθι : ἐπὶ τῶν Φίλων τῶν σῶν τινός. 

2) Οοπμνυθηῖϊ Εμπιβὶ. ρῥ. 710. 12; ᾿πι6}}1σ᾽8. πάρ Ὠαθθαὶ. 
38) (οάοχ λεπτίςερον. 
4) Νϑβοῖο χυϊὰ ἰαἰθαί. 
5) ΠοβγοθΙὰ5 Θχρ. προύπάρχειν. 
6) Β'μη1}1ὰ ἰοχ. τῃοὶ. Βεκκ. ρ. 290, 8, Οἱ, Πᾶγροοι. 
7) Πίπο οπηιοπάαίαβ Π βυοἢ π5. 
8) Ἐογηᾶ ΠΟΥΪΟΪὰ. 
8) Ποβγοθϊα8. (Ἰοββαπη βδου πη 6886 οἸϑαἀθυη : 6]. Ῥγογν. 

Θα]οη.. Ρ. Ογγ. γοβ5.: οὐ προείλατο" οὐκ ἠθέλησεν. 
10) (άοχ προειλόμεθα. (οττσαηὶ Ποργᾶθιιβ οἱ Οοθοίαβ. 
11) Οοάοχ ἐκδιδούς. ΘΒ ΟΠ Ἰ8. 
12) Οοπγθηῖ ΡΙαὶ, Ιοσο. ὙΠ|Ι. 849 ὦ. (οαοχ προαφιςῶν. 
18) Απιίαιϊ!. Βοκκ. Ρ, 112. 10 παροὶ προπεσεῖν οἱ 44, ὙπΖερεί- 

δης Ῥοδιωκῷ. 
1) Ῥο!χ ΥΠΠΠ, 24. οχ Απιίρποῦις ἰἁπάαι, 
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προέντες " προδόντες 1). 

προέσθαι" προδοῦναι "). 
προετικός " χαριςικὸς 5). 

προεχόμεθα " ὑποβαλλόμεθα ἢ προβαλλόμεθα ᾿). 

προηγγελκέναι" προμεμηνυκέναι. 

προήκατο" προέδωκεν ὅ). 
προμνώμενον" τὸν περὶ γάμου ἐντυγχάνοντα καὶ μνηςευόμενον 5). 

προηροσία " ἡ ὑπὲρ τῶν καρπῶν θυσίω γινομένη ὑπ᾽ ᾿Αθηναίων κατὰ 

μαντείαν ἐν Ἤλιδι 7). 
προηροσίαι" αἱ πρὸ τοῦ ἀρότου γινόμεναι θυσίαι ὃ). 

προήσομαι" προδώσω 5). 
προήχθην προετράπην" ὡς ἐξήχθην καὶ ἐξετράπην 10). 

πρόϑεσις" τὸ τὸν νεκρὸν προθεῖναι" προετίθεσαν δὲ πρὸ τῶν θυρῶν 

ὥςε φανερὸν γίνεσθαι ὅτι οὐκ ἐξ ἐπιβουλῆς τινὸς ἀνήρηται" ὡς 

δὲ ἔνιοι, πρὸς τὸ μὴ δοκεῖν ἀνηλῶσθαι" τὰ παλαιὰ γὰρ ἤσθιον 

ἀλλήλους 11). 

προιέμενος " προδιδούς. 

προσίςωαται" ἐπιπολάζει" ἀπὸ τῆς τροφῆς μετενήνεκται 13). 

προΐφξορες " οἱ μωρτυροῦντες 15). 

προΐσχεται" προβάλλεται 13). 

προκόλπιον" πρὸ τοῦ κόλπου" λωμβάνεται δὲ καὶ ἐπὶ δωροδόκων 15). 

1) Ηδβυ 8. 
2) Ηδβυ μια. 
5) Ηδβγο θυ, 
Ἢ Ηδογομαβ5 ἰαπίαπι προβαλλόμεθα. Νί. δομιηιά 10 σ]οββἃ βδογὰ 

αϑί, ἀυοία οχ ἔριδι. αα ἤομῃ. ΠΠ. 9 
5) Ποβγο 8. 
6) Οὐάοχ προημώμενον. Οοτῖ. Ομ] θβηθγαβ. (]ο888 ρου πηοὶ δά 

Ρ]αὶ. Μεποχ. 259 ἃ. (ἷ. ὕοροι. Νίπβι. Υ1]1. 477. 
7) ΒΠἶἜΠοΥ [,6χ. τοὶ, Βεκκ. ρ. 294. 7. Οἱ, Πάγροοτ. 
ὅ) Ῥάλ]]ο ρίατα Ἠρβυοθ!8 Υ. προηρόσιω. Οἷ. δοΠο]. Ατβίορῃ. 

ΡΙαϊ. 1064. Οοάθχ ὠρότρου. 
δὰ Ἠοβ 68. 
10) (ἢ. ἨΠεβγοβίυμῃ. 
11) ΤΠ γογθ]85 ἴμοχ, τοὶ, Βακκ. Ρ- 291. ὅ. 
12) (οάοχ προίςαται. ἴάθιη υἱζαμα τη ΠΘβγοἰΐο. 
18) ΒΥ 5, 
11) Ἠοβγου5. 
16) ([. ΗΠ βγοῖ; 4] οΧρ. : πρὸ τοῦ κόλπου ἢ πρὸ τοῦ σκοποῦ, 

4υᾶτη ἢ οσγαρ ἢ] π) ἢ 60. 
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προκόμιον " κόμην ). - 

προκαλεῖσθαι" οὐ τὸ εἰς ἀγῶνα καὶ μάχην ἀλλὰ τὸ εἰς συμβάσεις 

καὶ συνθήκας. Θουκυδίδης" οἱ δὲ δικανικοὶ ἐπὶ πάσης προκλήσεως 3. 

προκωτωβολὴ καὶ προσκατάβλημοω" τῶν τελῶν πιπρασκομένων δύο 

προθεσιωίαι ἐδίδοντο τοῖς ὠνουμένοις, ἐν αἷς ἐχρῆν εἰσενεχθῆναι 

τὸ ἀργύριον" ὅπερ οὖν μέρος χρημάτων πρὶν ἄρξασθαι τοῦ ἔργου 

εἰσφέρουσιν εἰς τὸ δημόσιον, τοῦτο προκωταβολὴ καλεῖται" τὸ 

δὲ τῇ «δευτέρᾳ προθεσιοίᾳ διδόμενον προσκατάβλημω ὃ). 

προκόττα" κουρᾶς εἶδος 3). 

προκότταν" τὴν πρὸ τῆς κεφαλῆς τρίχωσιν" κοττὶς γὰρ παρὰ τοῖς 

Δωριεῦσιν ἡ κεφαλὴ λέγεται ὅ). 

προκνίς" γένος ἰσχάδων δ). 

προκόττω" αὶ πρὸ τῆς κεφαλῆς τρίχωσις 1). 

προκεχωρηκότες " προεληλυθότες " Θουκυδίδης ὃ). 

πρόκριτον " ἐκλεκτὸν ἢ πονηρόν 5). ι 

προκώνιω" ἢ ὡς Ἰζράτης πυροκώνιω" αἱ ἄφρυκτοι κριθαὶ ἢ πυροὶ 

μέλιτι κεχρισιένοι 10). 

προκώνιω " κριθαὶ ἄφρυκτοι, εἰς ἄλφιτα ἀδρὰ κεκομμέναι " οἷον 

συροκώνιω 11). ᾿ 
πρόκωπος" ἕτοιμος, πρόχειρος 12). 

πρόληψις " γνῶσις "δ). 

1) Ὁοπίαπρο ΟΠ, δι πηνήκη. Υἱάθ Ρο]]αοθῃ 11, 80. ὕἱϊατν 
Χομύρμιοι ἴσα, Ὑ. 6, .41Π|. 

᾿ς 2) Τμυογα!άθ8 ΠΥ. 18. 
8) Οοάοχ προσκαταβόλημα. Οἵ, Ὠειηοβιη. Τιμηοον, ὃ 97. 
4) Ρίατὰ Ῥο!]ὺχ ΠΠ. 29 
5) ἤαθο οομροπθ οὑπὶ ἢ βγο ΐο 6 Ῥἢοίϊο ϑιηθπάαδίο. 
6) Ἠθογοβία8. Αἰμοπαθβ ΧΙΥ͂. θὅδ Β 6 ΒΑΡΒΩΝ Ιαυάαί., 

Ἐπυβίαιῃ. Ρ. 1088. 51 6 τιϑίουϊοο Ἰθχίοο. 
7) Οοάοχ προκόπω. Νίά46 βαυρτᾶ. 
8) ΤΗυογά 465 ΠΠ. 111, ῬΠοί, οχρ. προκεχωρηκότος. 
" ΠΘβγομ αΒ Προικός" πονηρός - Πρόκον " ἡλίθιον οἱ Πρόκοος " 

πονηρός. 
10) ΒΙΠΆ Ποῦ [μοχ, τθϑὶ, Βοκκ, ρ. 294. 24, Ρ᾽υγτὰ Ἠδτροον. 

(οάοχ συρὶ μέλιτι. 
11) Οοάοχ οἷον προκεώνιῶ. 
1) Οοάοχ πρὸ κώπης. Οἱ, Αθβο). Αράμὰ, 105, 864. (οΡοίαϑ 

την! προνωπής ὁχ αν. Απάτοιῃ, 729. 
1) ἩρβγΟ 8. 
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προμαντεία " τὸ πρὸ τῶν ἄλλων ἁπάντων χρῆσθαι τῷ. ἐν Δελφοῖς 

μαντείῳ ἦν δὲ προεδρίᾳ τὸ αὐτό "). 

προιμήθειω " πρόνοιω 3). 
προμηθεῖσθαι" προβουλεύεσθαι, προνοεῖσθαι. 

προμηθεύσασθαι" προνοήσασθαι 3). 
προμνῶμοι" προξενῷ, προμνηςεύομαι ἢ). 

προμυχθίζει" πρόσω «χωρεῖ 5). 

προμυλαίω ᾿ θεὸς προμύλιος ἣν ἀφίδρυντο ἐν τοῖς μυλῶσιν ὡς 

εὔνοςον δ). 

“Προνάπης " ὄνομιω κύριον 1). 

πρόνοια " πρόγνωσις δ). 
προναία ᾿Αθηνζ᾽ οἱ μὲν διὰ τὸ πρὸ τοῦ ναοῦ τοῦ ἐν Δελφοῖς ἑςάναι 

αὐτήν, οἱ δὲ ὅτι προὐνόησεν ὅπως τέκῃ ἡ Λητώ 5). 

προνομή" διαρπαγή 9). 

προνομίας" τιμῆς πλείονος. 

προνοιμίων" προλημμάτων 11). 

᾿ προνωπής᾽ προτεταγ μένος, προέχων 12). 

προνώπιον " τὸ προεκκείμενον 13). 

προώδων" ὃ τοὺς ὀδόντας ἐξωτέρω ἔχων τοῦ δέοντος 13). 

προοίμιον " πρόλογος 15). 

ὅ) Ωγ [μ6χ, τηοὶ, Βοκκ. ρ. 289, 18. 
2) Ηοβγομ!α5. 
3) Νογιοίυτμη 6ϑβί. 
Ὦ Ρ]αι. Τηδαοὶ. 101 Β. 
5) Οὐοάοχ προμυθίζει. Ὑιάθ Θ᾽ οσδη 551:Πη8 ΠῚ ΘΙΩ ΘΠ Διο ποθ Ὠϊίη- 

ἀογῆϊ αὐ ΠΒι, Υ]. 1785 Β. Αἀᾶάς Μ. ϑοϊιηιαϊ, δά δου ῇ. 
6) Βτουϊὰ8 Ἠδβγοι. οἱ Ρο]]. 11. 180. Οἵ. ῬΠμοῖ. ν. εὔνοςος. 
7 ΡΙυτα πϑάὰθ ἰδπηθη ΟΘΥ ογα [μοχ. τῇδ. Βθκκ. ρ. 294. 14. 
8) γΙάθ βυρτγα. 
9) Οοάοχ πρόνοια. ϑ:Π]Π|6γ Πμ6χ. τῃϑὶ, ΒΚ. ρ. 296. 26. (οηΐ. 

Πάτγρ. οἱ [,χ. τῆοι. Βεκῖὶς, ρ. 299. ὕ. ΡΊατα ἴῃ 7168. Ἶ. 1785 Ὁ. 
10) Οἵ, Ἠδβγοβίαιῃ ᾿θ4ᾳ. ΜΙ. ϑομιηϊἀτυμη. 
11) Ἠδβυο 5. 
12) Ψοχ 6 ἰγασοθάϊα βϑαμηὶᾶ. [μϑρᾶπὶ προτεταμένος 6. ΠΘΆΥΟΠ]1ο. 
1) χ βυγ. Η!ρρ. 574. ΟἿ, Ἡδογοῖ. οἱ Ρο]]. ΠΠ. 5. 
14) (ὐαοχ προόδων, οἷ. ΤοΡοοκ. Ῥαγα]. 248. Ῥῃοίϊα5. Παρεὶ ὁ 

“ Ῥαυϑαπῖϊα, οἱ, Τὐιβίαϊῃ. Ρ. 8ὅ4. 15. ΥὙἱάθ φυοαας Ἠδβγο ίμπι. 
Ῥηγγη. ΒΈκΚκ. ρ. ὕὅ8. 21. Ρο}}. 11, 96. 

15) Ἠοβγ ΟΠ υ5. 
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πρόοπτον" τὸ προορώμενον καὶ προφανές" οἷον τὸ προκείμενον πρὸ 

τῶν ὀφθαλμῶν 1). : 

προπάτωρ᾽ ἢ ὃ πάππος ἢ ὃ πρόγονος 3). 
πρόπεμπτα᾽ τὸ πρὸ πέντε ἡμερῶν τῆς ἐκκλησίας προγράφειν ὅτι 

ἔςαι ἡ ἐκκλησία εἰ τύχοι, ἵνα καὶ οἱ ἐν τοῖς ὠγροὶς συνέλθωσι 

καὶ ἕκαςον τῶν βουλῶν προευτρεπισθῇ 3). 
προπέρυσιν λέγουσιν ὡς ἡμεῖς ἢ). 

προπηλακίζων" ὠδικῶν, ὑβρίζων, διασύρων, ἐξουθενῶν 51. 
, Ν -Ὁ- “᾿ - ἣν ΄ Ἁ ΄ ’ ᾿ Ἁ 

προπίνει! " διὰ τοῦ οἴνου τιμᾷ καὶ δίδωσι" καὶ Δημοσθένης δὲ τοὺς ᾿ 

προδιδόντας τὰς πατρίδας τοῖς ἐχθροῖς, προπίνειν ἔφη τοῖς 

ἐχθροῖς 5). 
πρόποδες " μεγάλους πόδως ἔχοντες ἴ). 

πρὸ ποδῶν" τὸ παρατυχόν, οἱονδήποτε ὃ). 

προπολέμιω" ἔοικεν εἶναι τὰ πρὸ τοῦ πολέμου θυόδμενα ὑπὲρ τῆς 

νίκης 5). 
, Ὁ δ , ͵ 10 πρόπολος" δούλη προπολεύουσω 1). 

προπόλῳ᾽" θερώποντι. 

πρόρριζον " ἐκ ῥιζῶν 11). 
Ν - ᾽, « 

προσωγώσιον" τὸ τῶν τεκτόνων ὄργανον, ὃ προσάγοντες εὐθύνουσι 

ΣᾺ Φρεβλὰ ξύλα ΕἼ. 
Ν 9 - 9 γ153 πρὸς ἀκτῖνα" ἀνατολή 1). 

1) Βτουιον ρθογοι. Οἱ, Μοον. ρ. 529. Εοάθιη πηοάο προῦπτον 
ΕΧΡ. [μοχ. τμοὶ. Βθκκ. ρ. 288. 26. {{Ππ{ὰ νοοᾶρθαϊο Τπο. Υ. 99. 

2) Ῥμοί!αι5 σοηΐαπα! προπάτωρ οἱ πατροπάτωρ, ποἰαηΐα (δδίο, 
Οοηνθηῖ [,χ. τοὶ. ΒΕΘκκ, ρΡ. 294. 81. 

ὅ) ΟἿ. [μοχ. στῆθι. Βοκκ. ρ. 296, 8. Α]Ϊὰ Ἠδγροον. 
1) 864 Ρῇγγη. βοκι. ρ. 60. 52 οοπημηοπάαϊ ουπιὰπὶ πρωπέρυσι, 

4Ζυδπη ΔΡρΟ]]οηΐπ5. ααοαὰθ ἢαθρϑὶ ἴῃ ΒΚ. ᾿Απθοά. ρ. 577. 25. 
Εὸ ΡΠδγθογαίο ἰασάαἱ Φοπαγὰβ ἴ,5χ. ρ. 174 οχ θϑιηοπάαιίοπθ βογρίηι. 

5) ΟΥ, ὅ6}0]. Ρ]αιῖ, ΤὭθαοι, 164 ἢ. ἄοτρ, 488 Β. Πδβγοῖι. 
6) Οοάδχ προδίδωσι τὸ δίδωσι, οἱ προσπίνειν. Οἷ, Χροη. ΑΠΔΡ. 

Υ1. 8. 26. Ῥροιηοβι θη] Ἰοοὰβ ἰοσίιαν (6 (ον. 5 296. 
7) ῬΙανα ΠΟΒγοΙ8, 
8) ΟἹ, Ἠδβγο πη. 
9) δι ον Πμοχ. τηοὶ. ΒΘκκ, ρ. 292, 19. 
10) (οάοχ προπόλιος. 
1) Οἱ. Ηογομίμμη. 
12) (Ἰοϑ8ὰ Ῥ]αϊοηπίοα,, οἵ, ΘοΠ0], ῬΆΠ]ῸΡ, δὅ6 8, γιά6 φαοααθ Π68, 
.5) Μα]ΐαὶ πρὸς ἀνατολήν. 
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προσανέχων προσέχων, προσκεκολλημένος 1). 

πρόσαντες" δυσχερὲς καὶ ἐναντίον 3). 

πρὸς ἀπαλέξησιν" πρὸς βοήθειαν ὃ). 

προσαρασσόμενω " προσρηγνύμενα, προσκρουόμενω 4). 

προσαύρετο" προσηγάγετο 5). 
΄ ! 

προσβάλλει" προσέρχεται. 

προσγράφει" προσκρίνει δ). 

προσδοκῶν" ὑπονοεῖν, ὑπολαμβάνειν, προσδέχεσθαι. 

πρόσεισι" προσελεύσεται 7). 
͵ δι Ἁ Ν - ε ͵ Ε] Ν ϑ Ι 8 

πρόσειλος " πρὸς τὴν τοῦ ἡλίου αὐγὴν ἐςραμμένος ὃ). 

προσείσας" προωνακινήσας 5). 

προσέκειτο᾽ ἀντὶ τοῦ προσεῖχε" Θουκυδίδης ἐν α' 19). 

προσδεχόμενοι" προσδοκῶντες. 
-Ὁ »-Ὁ-΄᾿ ΄ -ὕ . 

προσδεῖσθαι καὶ ἐνδεῖσθαι διαφέρουσι" τὸ μὲν γὰρ δηλοῖ ὀλίγων 

τινῶν κτῆσιν, τὸ δὲ παντελῶς ἀπορίαν τοῦ ὅλου δηλοῖ 1). 
προσείρων" προσάπτων 1)}. 

προσέκοψεν" ἀντὶ τοῦ προσέπαισεν" ἤἔΑλεξις 15). 

προσέκοψεν τῷ ἀνθρώπῳ ἀντὶ τοῦ ἠλλοτριώσατο' οὕτως Πηυσείδιππος. 
Ἀ ς - Ἢ ς ᾽ - ε Ε ᾿ 9 9 , 14 

πρὸς ἐμοῦ εἶ" οἰκεῖος μου, ἐγγύς μου, Φίλος μου, παρ᾽ ἐμοί 13). 

προσεποίσω" προσεπάξω ἴδ). 

1) Οὗ, Ηοβγομίαπι. 
2) 5: Π]Π|ὸν ΠΟΘ ΟΠ] 8 προσάντης. 
5) Οοάοχ προσαπολέξησιν. 
4) Ἠδβγομ5 προσαρασσόμενον. 
5) ΗΘ γοΠ8 προσηύρετο. 
5) Ποβγομίαϑ. 
7) (οάοχ προσείσεται. 
8) Εχ προ] Ἂ6. ἀρὰ 5080]. Α6βοῖ. Ῥγοιη, 460 παροὶ Ῥῃγγῃ. 

Βεκκ, Ρ. 14, 26, 564 101 τϑοϊϊι8 τετρωμένη. 
9) Οοάοχ προσανακινήσας. [Ιἄφθχη Υἱἰϊαμη ἴῃ ΠδβΥΎοἢ. 
10) ΤΠ υοΥ1465 [. 96. 
11) (Αὐταιημηδίϊου5 ἃηΐθ οουΐοβ παροθραὶ Ὠθῃ. ΟἸγπῖῃ. 1. ὃ 19. 

Οοάοχ κτίσιν. 
12) Ηοβγομίυ8 προσίρων. Μ. ϑομιμιάυ95 προσείρων τοαἀἀθηάαιη 

βυβρίοαίαγ τ. γθομι, ΧΧ, νϑ. 10. 
15) Απιεϊαἰοἰϑία Βοκκ, ρ, 112, 9 προσέπταισεν, αυοα τροίε οἱ 

"Αλεξις ᾿Ἐπιςολῇ. 
14) ΗΠ γο 5. ὈΓΟΥΪΌ8. ὶ 
1) Πβυο 5, 



1}. 

προσερήσομαι" προσερωτήσω ᾿). 

προσερρύη" προσεφοίτησεν, προσῆλθεν, οὐ προσέρρευσεν Ἵ). 

προσέχειν" ἀντὶ τοῦ ὠκούειν καθόλου τιθέωσιν καὶ ἀντὶ τοῦ φυλάοσ- 

σεσθαι καὶ ἀντὶ τοῦ παρακεῖσθαι" τιθέασι δὲ καὶ ἐπὶ τῶν εὖνο- 

ούντων καὶ Φιλοςοργούντων. 

προσεχές" ἐγγύς 5). ὶ 
προσηγλάϊςο" ἐλελάμπρυντο ἢ). 

προηγ μένον" ὑψηλόν, τίμιον ὅ). 

προσηγορίω " προσφώνησις 5). 

προσημπόλησω᾽ προσέλαβον. 

προσηροσία!" αἱ πρὸ τοῦ ἀρότου γινόμεναι θυσίαι Ἴ). 

προσηρτημένος " προσκεκολλημένος 5). 

προσθεῖνωι τὰς θύρας " ἀντὶ τοῦ ἐπικλεῖσαι" Ἡρόδοτος ἐν γ' ὃ). 

προσίσχε᾽ τὸ πρόσεχε" ἹΚρατῖνος " καὶ μὴ προσίσχε βαρβάροισι 

βουκόλοις" καὶ Εὔπολις" προσίσχε τὸν νοῦν τῇδε" καὶ Θουκυδί- 

δὴς γ'᾿ παρανῖσχον δὲ καὶ οἱ ἐκ τῆς πόλεως" οὕτως δὲ καὶ 

ὑπίσχομαι οἵ τε τραγικοὶ καὶ ᾿Αριξοφάνης: Τὸ πρᾶνμα τοῦτο 
συλλαβεῖν ὑπίσχομαι 19). 

προσίασι" προσέρχονται 11). 

προσίεντοι " προσάγονται 132). 

προσίεται" ἀρέσκεται, προσδέχεται 15). 

προσιζήσαντες " προσκαθίσαντες 12). 

3) Οοάοχ ἐρωτήσω. ἨδΒγΟΙ 5. δχρ. ἐπερωτήσω. 
) Οἵ. ΤόΡθοκ. Ρἤνγη. 759. Οοροὶ, πε. ὙΠ]. 60. 

3) Ἠ βγοΠ]8. 
ἅ) Οοάοθχ προσηγλαΐσθω" ἐλαμπρύνετο. δοα [μοχ. Βδοίμη. 

προσηγλάϊςο. Τιοσιῖαν “056 ρι. Β. 4. Υ΄. δ, 2. 
5) Οοάοχ προσηγ μένον οἱ τιμιώτατον. ΑἸϊουαμα ἰᾶπη ΠΠοΌΓᾶθιιβ 

οοΥοχιῖῖ. Ρ 
ΟἹ, Ἡδβυ μία ηι. 
[μσ6 προηροσίαι, αἱ τϑοῖα βαρτα, ΟἿ, Οοροιῖ. Μηρηι. ὙΠ]. 61. 
ΠΟΘΥ ΟΠ 8. 
ἤοτοάϊ. ΠΙ. 78. (οπυθηῖ Αηϊίαιϊ!. Βοκῖς. Ρ. 111, 

[Δ] 

4 :ὃδ Σὲ 69 

--σνᾳω“-.ω-͵΄0Ψᾳ 0ῸΎΌᾺς]ς  Ί 

10) ΤΠ πογαϊ465 Π], 22. 
11) Ἠοβγοβίαϑ. 
12) Ποβγο 8. 
18) ἨΘΕΥΟΒΙ 5. 
4) Ποβγ 5. 4αθ ὁ Ῥ]ιοΙΪο οιηθηάὰ, 
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πρόσιμεν" προσερχόμεθα 1). 

προσιτὸν" προσδεχόμενον 3). 

προσιών" προσερχόμενος ὅ). 

προσκαλέσαι" ὠντὶ τοῦ προσκωλέσασθαι ᾽). 

προσκεφάλαιον κλητέον, ὧλλ᾽ οὐ τὸ Ῥωμαϊκὸν ὄνομα " καλεῖται 
δὲ οὕτως καὶ τὸ ὑπηρέσιον δ). 

προσκέψομαι" περισκοπήσω ὃ). 

προσκείμενοι" οἱ κολλώμενοι,. οἱ προσεγγίζοντες ἴ). 

πρόσκλησις " κλῆσις ἐπὶ δίκην ὃ). 

πε λ νομὸς ἢ πρὸς ἃς καλεῖ τις (εἰς) δικωςξήριον ἣ βουλὴν πον οὶ 

ἔχων πρόκλησις δὲ χωρὶς τοῦ σ καὶ προκωλεῖσθαι ἐπὶ διαιτητὴν 

καὶ οἷον ἐπὶ βάσωνόν τινος ὠνδρωπόδου ἢ μαρτυρίαν τοῦδέ τινος 

βάλλεσθαι 5). 

προσκομιςέον" προσενεκτέον 19). 

προσκυρεῖ " προσεγν ἶζει 11). 

πρόσοδος" εἰσφορώ, εἴσοδος ἢ παρουσία, ὡς Θουκυδίδης καὶ ἕτεροι 13). 
προσμερεῖται" προσαρμόζει. 

προσουρίου " ἐπιτηδείου 15). 

πρόσοψιν" θεωρίαν 3). 

προσπελάζει" προσεγγίζει 1). 

προσποιεῖται" οἰκειοποιεῖτωι ἢ πλάττεται καὶ ὑποκρίνεται. 

προσπορισθέν" ἐπινοηθέν, προσοδευθέν. 

1) ἨφργοΒΪα5. 
2) Οἵ Ηδβγομίαμη. (ἝἸοββὰ Υἱχ β8πᾶ αβί. 
3) Ηοβγομίυβ. 
4) Βοίυϊογη 44 ΤὨΗαυογάϊάοιῃη ΥΠἼΠ]|. 98. 
5) ΟἿ. βυρτα ν. ποτίκρωνον, Οταϊϊπαπη ἃρυα Ῥο]]αοοῃ Χ. 40. 

᾿τηργοθαϊοῦ Ἐοιηδηυσπη γοσᾶθα]απη σογυΐοαί, κερβικάριον, 5866. 
Βορτγᾶθαπ,. 

6) γιάς Ατὶδὶ. ἔᾳ. 14. 
7. Απ α Τῃυογαϊάς 11. 847 
ὅ) Οἵ, Πατγροογαιοηθηι. 
9) Οοτίαμη πιράϊοϊηαπη πο υἱάθο, Οἵ. βοσημαγά. δὰ ϑυϊάδῃ. 
10) ἨΘΘγΟΠΙ05. 
11) Οοάθχ προσκυροῖ. Ἀφθοὶς Ηδ65. Εοτίο οχ Αθβοῦ. Ομόθρη. 15. 
1} Ὑπηογοῖαο5 ΕΥ̓͂, 110. 
18) ἩΟΒγοΒΙ8 πρὸς οὐρίου. 
1 ΤΏυο. 11. 89. Ῥογρογαιη Οὐαοχ: πρὸς ὄψιν" πρὸς θεωρίαν. 
15) Ἠδογοπία5, Ρ]αϊ, ὅγπαιρ, 206 Ὠ: προσπελάζῃ. 

ὃ 
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προσρήσεσι" προσηγορίαις 1). 

προςφατήριος " ᾿Απόλλων " ἐπεὶ πρὸ τῶν θυρῶν αὐτὸν ἱδρύοντο " 

Σοφοκλῆς 3). 
προσεστερνισάμην" περιεπτυξάμην 3). 

προστέτηκεν " προσκεκόλληται. 

πρόστιμον" ζημίων, πωρανραφήν ἢ). 

προστρόπαιος " δαίμων τις ἐπὶ τῶν ἐνωγῶν, ἐπεὶ οἱ μετὰ τὸ ςαθῆ- 

νῶι ἤδη τὸ τρόπαιον οἱ ἀνωιροῦντές τινὰ τῶν πολείκίων πρόςροποι 
καὶ ἐναγεῖς εἰσίν ὅ). 

προστρόπαιος" παωρωκαλῶν. 

προστυχής" ὃ κατὰ τύχην ἐντυχῶν 5). 

προστρέπεσθαι" ἀποπέμπεσθαι, τρέπεσθαι ἀφ᾽ ἑαυτοῦ 1). 

πρόσφατος" κυρίως μὲν ὃ νεωςὶ ἀνῃρημένος " Φάσαι γὰρ τὸ φονεῦσαι, 

ἀφ᾽ οὗ καὶ φάσγανον" καταχρηςικῶς δὲ καὶ πᾶν ὅτι οὖν ἄρτι 
συμβεβηκός 8). 

προσφέρωνται" ἀντὶ τοῦ προστεθῶσιν 3). 

πρὸς φθεῖρω κείρασθαι" Ἑὔβουλος Δούλῳ 33). 
πρόσφορον" οἰκεῖον, ἁρμόδιον, ἐπιτήδειον 11). 

προσφερεῖς " διμμοίας 12). 

προσφυές " προσοικειούμενον 15). 
προσφυῶς" οἰκείως, ἀκολούθως. 
προσχίσματα᾽" εἶδος ὑποδήματος " ᾿Αριςοφάνης 12). 

1) Ἠοβγομιας πρόσρησις. 
2) ΠΏΠΠον ρβυοι. Εχ ΕΠ]Ἰροίτα ϑορι. 657. ΥὙἱᾶάθ δομιημαι. 

Ὀιάγηι. Ρ. 105. ΐ 
3) Οὐάοχ προςέρνησα. ἨδβγΟΙ 5 προσςερνισάμενος. 
4) ΗΘ βγοΠ 8. 
5) Βγου θοῦ [μοχ. τοί, ΒΒ ιῖς. ρΡ..290. 4. Ῥῖο ἐπεὶ οἱ τηδ]ἕτη 

ἐπειδή. 
6) Τὶ Ρ]αΐοπο ἰαυπάαὶ Νίοου! 521, πϑηρθ Ρο]ο. 264 (Ὁ, 
5) Οοάοχ ἐφ᾽. ΟἿ, ΡΙαὶ, μοσο. ΙΧ, 866 Β. 
8) Β πον [,6χ. τηϑῖ. ΒΚ. ρ. 295. 29. ἈΠΙάϊοα!ο ῬὨγγ ηἱ οι. 

ΕΟ]. Ρ. 14. 164. 
9) Οὐάοχ προσφέρονται" ὦντιπρ. Ἰπηοηάαϊα Ἰ6οϊ. ἴῃ [,6χ, Βδοη, 

10) Ἰμῆο Δόλων, Ἰεροπάπιπη οβϑὶ. (ΕΥ̓, ργδθίοσθα ΡῸ]}, 11, 29. 
ἀρ ΤΆ δ ἃ ΠΘογ οἰΐαπι. 
“ἢ Β χ ων, Ον. 408, Ὑἱάς Ποργοβίυμη, 
"᾿ Ν. Βοθ 41. ἴῃ ΠΘΒγο]). ΒΟΥ 1} προσῳκειω μένον. 
1) ΟἿ, ΡΟΙ], Ὑἱ], 91. Παροὶ χυοαιο ΠΟογο 5. 



πρόσχορδα" σύμφωνα 1). 

πρόσχωροι " περίοικοι 3). 
͵ Ἢ ς Ν - 9 ᾿ ΦΣ 86. 

προσῳδία ἡ μετὰ τοῦ ὀργάνου φδή 5). 

προσωπεῖον" πρόσχημα. 

προσοκείλαντες" προσορμίσαντες. 

προτέλεια" ἡ πρὸ τῶν γάμων θυσία " Μένανδρος 4). 
! Ἁ , 2 ,ὔ Ν ἰχή 9 Ν ὋοΨἍ -ρ 

προτέλειω" τὰ προθύμωτα " ἐκλήθη δὲ οὕτως ἀπὸ μεταφορᾶς τοῦ 

ψάμου " τέλος γὰρ λέγεται ὃ γάμος " καὶ προτέλειος ἡ πρὸ 
τῶν γάμων τελουμένη θυσία ὅ). 

προτέρω καὶ προτεραία" καὶ ὑςέρω καὶ ὑςεραία. 
προτήνιον" ἡλικίῳ τις αἰγός" ἐν ἸΚαμειρέων ἱεροποιίᾳ τράγον προ- 

τήνιον θύειν νόμος 5). 

προτιμῶν" τὸ Φροντίζειν" καὶ Δημοσθένης ἐν Φιλιππικοῖς. καὶ ᾽Αρι- 
! 

ςοφάνης ἢ). ᾿ 
! ε Σ . ͵ - “ μ Δ 5 , δ 

προτέλεια " ἡμέραν ὀνομάζουσιν ἐν ἣ εἰς τὴν ἀκρόπολιν τὴν γαμου- 

μένην παρθένον ἄγουσιν οἱ γονεῖς ὡς τὴν θεὸν, καὶ θυσίαν ἐπι- 

τελοῦσιν ὃ). 
προτεμενίσμωτα" προπύλαια ἣ προάςειω 5). 

προτομίζεσθαι" προάρχεσθαι 19). 

προτομαὶ βασιλικαί " εἰκόνες βασιλικαί " καὶ προτομαὶ λέοντος " 
ε , Ἁ ρον, -Ὁ » 11 

ὁμοίως καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων 1). 
! ε , « ε ο᾽ Ε] ͵ Ε᾿ 3 ὔ Ἁ ΕἸ 4 

προτόνιον" ἱμωτίδιον ὃ ἡ ἱέρειῶ ἀμφιέννυται " ἐπιτίθεται δὲ ἀπὸ 
ἀντ ψὸ ἢ - ἢ ! Δ ἐν , “ ἢ ΠΟΝΝΣ 

τῆς ἱερείας τῷ σφώάττοντι " προτόνιον δὲ ἐκλήθη ὅτι πρώτη Πόν- 

δρόσος μετὰ τῶν ἀδελφῶν κατεσκεύασε τοῖς ἀνθρώποις τὴν ἐκ 
τῶν ἐρίων ἐσθῆτα 13). 

1) Εὶ ΡΙ]αί. Ιμοσσ. ΥὙ1Π1|. 812 ἢ. 
ΡΥ Ρἴαι, Τεσϑ. Ὗ. 767. Ὦ. 
3) Ἠδβγο 5. 
ἅη ἘΞ Ραυβαηπία, οἵ, υβίαϊῃ. ῥ. 881. 25. 
5) ΟἹ. ὕϑαβι. 11. Υἱάθ φαοχαθ [μ6χ. τῃδὶ. Βοίκ, ρ. 298. δ οἱ Ηββ. 
6) Ὗοχ οβρϑοῦτα, οἷ. Ναυοῖς. Ατὶδὶ. γώ. 106 «ὰϊ σοηϊοῖί 

Ἰζαβείρων ρτο Καμειρέων. Ῥτοίθσοπη. Ρ. 72. 
7 Ὥρπι. Παϊοπη. ὃ 16. Ατἱδὶ. αη. 658. Τηυογά. ὙΠ. 64. 

γιά Ῥῇγγη. βοκκ. ρ. 60. 2, Οοαδθχ φΦορτίζειν, οοτΓ. Ῥογβοηαδ. 
8) (οὐοχ προτελείων ---- θυσίως ἐπιςέλλουσιν. 
9) Ἠοβγο 5. 
10) 514. : προτολμίζεσθαι. Οἷ. Τῆσο. 1Π. 84: προετολμήθη. 
1) ΟἹ, Ποβργομίαιη. Ρο]], ΠΠ. 47. ΑἸημμοη, ρΡ. 46. 
12) Νοη ργουβῃβ [ηΐ6]]}Π|ρὸ. ΟἿ, Ἠοϑγοθηστη οἱ Ῥο]]ασθιῃ Χ, 191. 

41 
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πρότριτα" τῇ τρίτῃ ἐπάνω ἡμέρῳ" Θουκυδίδης ἐν β'" τὴν τρίτην 
πρὸ τῆς ἐκφορᾶς ᾿). 

προύνεικον" οὐ τὸν ἀκόλαςον, ἀλλὰ τὸν κομίζοντώ τιν ἐξ ἀγορᾶς 
μισθοῦ" καὶ ἔγκειται τὸ ἐνείκω 3). 

προύνεικος" δρομαῖος. γοργὸς ὃ). 

προῦπτον" Φανερὸν Ἶ). 

προνούςερος " ἀντὶ τοῦ προνοητικώτερος " Σοζοκλῆς ὅδ). 

προὐργιέξατον " προτιμότατον ὃ). 

προὔργου " πρὸ ἔργου, συμφέρον, πλέον" Ἰσοκράτης Φησίν" ἵνα 
προὔργου τι γένηται, ἀντὶ τοῦ πλέον ἴ). 

προὔχειν" προέχειν ὃ). 

προὐργιαίτερον" τὸ πρὸ τοῦ ἔργου αἱρετώτερον. 

προὔχοντο " προέβαλον " οὕτως καὶ Θουκυδίδης ἐχρήσατο ἐν α' 

ἱςοριῶν λέγων" εἶ τὸ Μεγαρέων Ψήφισμα μὴ καθέλοιμεν, ὅπερ 

μάλιςα προὔχοντωι" ὠντὶ τοῦ προβάλλουσι, προτείνουσιν 5). 

προφορούμενοι" ᾿Αριςοφάνης Ορνισιν: ὠντὶ τοῦ δεῦρο κἀκεῖσε πορευό- 

μένοι, εἰς τὰ ἐνωντία " προφορεῖσθαι γὰρ λέγεται τὸ παραφέρειν 

τὸν ςήμονα τοῖς διαζομένοις 19), 

προχάζοις " προβαίνοις 11). 

1) ΤΠυογ 1468 {Π, 54, 
2) ΟΡβθγγαῖίο δὶ Α6}} Ιοηγ51}, οἵ, αβίαιῃ. ρΡ. 988. 47. 

Ἠδοίὰ8 β80υῖθο5 οππὶ ΠΘΈ ΟἢΙΟ τὸν κομίζοντα τὰ ὥὦνια ἐξ 
ἀγορᾶς. ῬοΟΠ]υχ ὙΠ1. 152 6 πονὰ οοϊηοθαϊᾶ δῇδνιὶ. ΥὙἱ66 ΄υοαὰθ 
Βιγὰ. Μ. ρ. 691]. 19, 4Ἃ6. βου ρίατα ΠΟΙ] Π18 σταμηηδἰοατ ἴῃ 
ΒΚ. Απϑοά, ρ. 141. Ρίαγτα ἴῃ Τη65. Ὗ]. 2079 Α. 

35) ΟἹ, Ηδβ οί αμι. 
4) Ἡδβγοδία5. Τμ6χ. τηθὶ. Βεκῖ. Ρ. 297. 7. 
5) (οαοχ προυνουςέρως. ϑΟρΠ00118 Ἰοο8 δϑὶ ἰη Αἰᾶς. 119. ΟἹ, 

Αηϊίαι!. Βεκκ, ρ. 111. 20. Μ. δομιαι. θιάγιῃ. ρΡ. 100. 
6) (οάοχ προυνουργέςατον. Οοττοχὶὶ ΑΙΡοτία5. θυ 5 Παθοὶ 

προὐργιαίτερον. 
7) [βοοὺ. 44 ἢ. 
8) ΠΟΥ ΟΠΙ8. 
9) Ποιη. θΘάγβ8. γ. 8. Τῇῆυο. 1. 140, ὙΙ46 φαοπιοάο Λο]ϊὰ5 

ΠΙΟ ΠΥ 5118. αἰγΙ 546. ΒΟΥ ρου 8. δια ατη οοηϊαηχοῦ. ΤΉ ΠΟΥ αἰ 415 
Ἰοσὰπη οιηθπάαὶ (οροίὰ5 ἥποιη. ΧΙ. 578. 

10) (οάοχ παραφϑείρειν. Ατὶδι. ΑΥν. 4 θὲ νἱάθ ὅϑοῃοὶ, Ῥο]]αο. 
ὙΠ]. 32. Ργη. Βοκκ, ρῥ. 60. 7. 
"1 ΠΟ ΒΥ ΟΠ 8. 
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προχοίδιον" ςαμνίσκιον, ὡς εἰς κατάχυσιν 1). 

πρόχους " ξέξφης, τὸ μέτρον ἢ). 

πρόωμαι" παραχωρήσω 3). 

πρύμναν ἐκρούοντο" πρύμναν ἀνακρούεσθαί ἐςι τὸ κατ᾽ ὀλίγον ὑπαναᾶ- 

χωρεῖν, μὴ ςρέψαντας τὸ πλοῖον" ὃ γὰρ οὕτως ἀναχωρῶν ἐπὶ 

“τὴν πρύμναν κωπηλῶτεῖ " τοῦτο δὲ ποιοῦσιν, ἵνὰ δόξωσι μὴ 

φανερῶς φεύγειν κατ᾽ ὀλίγον ὑπαπιόντες, ἢ ἵνα μὴ τὰ νῶτα 

τοῖς πολεμίοις δόντες τιτρώσκωνται Ἶ). 

πρύτανις" διοικητής, προστάτης, Φύλαξ, βασιλεύς, ἄρχων, ταμίας, 
᾿ ἔξαρχος ὅ). 

ΠΤ ΩΣ ! 3 Ν ! ! Δ ς 
πρυτανεῖα " πρόσοδος εἰς τὰ δημόσια κατατασσομένῃη, ἣν οἱ δικῶ- 

σάμενοί τισι καὶ ἡττηθέντες κατέβαλον, ὡρισμένην ζημίαν κατά. 

τιθέντες ἑκάςοις 5). 
πρυτανεία " ἐκτεταμένως μὲν καὶ θηλυκῶς ἀριθμός τις ἡμερῶν " 

οὐδετέρως δὲ σωφῶς μὲν οὐδεὶς εἶπεν τί δηλοῖ" τινὲς δὲ ἀργύριόν 
, Ψ [. ς ! 2 “ Ν 

τι ἔφασαν εἶναι Ὁ κατετίθεσαν οἱ δικαζόμενοι, ἐξ ὧν τὸ δικαῶ- 

ςικὸν ἐδίδοτο τοῖς ἑξακισχιλίοις" πρυτανεῖωι δὲ ὃ τῶν ἡᾳςμερῶν 
9 , ! 2 ͵ Ε] ᾽ ! “ Ν ͵ ε , 

ἀριθμός" δέκα ἐγίνοντο κατ᾽ ἐνιαυτόν, ὅτι καὶ δέκα αἱ φυλαί" 
"» Ν Ν ΕΡῸ ΝΣ - Ν Ἁ - ] ! .“ Ἂν ς Ἃ 

ἐνιωυτὸν δὲ οἱ ᾿Αθηναῖοι τὸν σεληνιωκὸν ἦγον ἐπέβαλεν δὲ ἑκάςῃ 

Φυλῇ τῶν δέκα λε' ἡμέρως καὶ ἐπερίττευον ἐκ τοῦ σεληνιωκοῦ 

ἐγιωυτοῦ ἡμέραι τέσσωρες, ἃς ἐπεμέριζον ταῖς πρώταις λαχού- 
; αν ἃ "“ ΝΥ Ι͂ “ σώιϊς πρυτανεύειν τέσσαρσι φυλαῖς «καὶ τῶν μὲν τεσσάρων πρῶτον 

Ὁ Ά 2 ς 5 
ἑκάςη εἶχε τὴν πρυτανείαν ἀπαρτιζομένην εἰς λς΄ ἡμέρας. αἱ 

δὲ λοιπαὶ ἕξ ἀνὰ λε' ἴ). 
͵ Ν ͵ὔ ς ; Ἂ Ι Ν Ά 9 μι -“ 9 ! ς ω 

πρῴην" τὴν τρίτην ἡμέραν" λέγουσι δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἐπώνω ἡμερῶν. 

πρωΐ καὶ τὸ πρὸ μεσημβρίας δηλοῖ καὶ τὸ πρὸ τοῦ καιροῦ. καὶ 

θζττον τοῦ δέοντος, ὥσπερ ὀψέ᾽ καὶ τὸ ἑσπέρως καὶ τὸ βρωδέως ὃ). 

1) Οὐάοχ εἰ κ. ΟἿ. Ποβογοῖ. Ρῇγγη. Βθκκ. ρ. 89. 10. Ρο]]αο. 
ἘΠ 70, 118]. 

2) Ηοβυοῆϊα5 πρόχοος. 
δ ΟΥ, Ηοβγομίαμη οἱ ἔμοχ. τῃοὶ. Βοκκ. ρ. 288. 1ὕ. 
Ἢ Τμυογαάϊάο5 ἴ. ὅ0, 
5) ΠοβγοΒίαΒ. 
6) Οἱ, Παγρ. οἱ Τοχ. τοὶ, ΒΒ κ, ρ. 291. 1. 
7) Βοτο θαάθπι 500]. Ρ]αὶ. [σρ. ΧΙ]. 905 ὦ, ΟἿ. Παγροοι. 

ἴῃ σίοβδθα τηθαϊὰ 4αδθάδηη ΟΟΙΓυρίᾶ. 
8) Τὶ Ραυδᾶηϊα, οἵ. Επβὶ, ρ. 102ὕ. ὅ8. Υἱάα ααοααθ Ποβγοῖ. 

οἱ Ῥῆγγη. ΒΘΚΚ,. ρΡ. 61. 18. Ῥγδοοῖαί πρῴ βου 616. 
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“Ν., 

πρωϊωίτερον" θῶττον ἢ ἀντὶ τοῦ πρὸ τοῦ ἀνατεῖλωι τὸν ἥλιον. 
πρώϊω " οὐ πρώϊμα" καὶ δισυλλάβως πρῷω 1). 

πρωΐαν" οὐ λέγουσι καθ᾿ ἑαυτὸ ἀλλ᾽ ἐν συντάξει δείλην πρωΐαν᾽ 

τὸ πρῶτον τῆς δείλης μέρος" καὶ δείλην ὀψίαν" τὸ περὶ ἡλίου 

δυσμάς. 

πρωΐ" ταχέως, πρὸ ὥρας. 

πρωκτὸς λουτροῦ περιγίνῃ " παροιμία ὅταν τις μὴ δύνηται ὠπονί- 

ψασθαι ἀλλ᾽ ἡ κοιλία ἐπιφέρηται" ἐπὶ τῶν ἀνωφελῶν οὖν καὶ 
εἰκῆ πρωττομένων ἐλέγετο 3). 

πρωτόλειον" ἀπαρχήν "). 

πρωτόλειω " τὰ ἀπάργματα τῆς λείως ἃ τοῖς θεοῖς ἀνετίθεσαν ἢ αἱ 

τῶν καρπῶν ἀπαρχαί, οἷον πρωτολήϊα. 
πρῶτον ξύλον" πρῶτον βάθρον ἢ προεδρίω 4). 

πρωτοπρωξία." τὸ πρῶτον ὠπαιτούμενον, εἰσπρωττόμενον 5). 

πρωτόνεῳ" οἱ πρῶτον πλέοντες ἢ πρῶτον εἴς τινῶ τόπον καωτᾶπε- 
πλευκότες. 

πρωτόνεως καὶ ὠρχένεως καὶ ἄλλω πολλὰ διμμιοίως " καὶ περίνεως 

Θουκυδίδης αἱ δ). 

πτακίδες " δειλοί Ἴ). 
πτακίς" δειλός, ὃ ἐπτηχώῶς ὃ). 

πτωκωρεῖν" πτήσσειν, δεδοικέναι 5). 

πτακίδες " δειλοί 10). Ξ 

πτέον᾽" διὰ τοῦ ε λέγουσιν, οὐ πτύον 11). 
πτέρνη, οὐ πτέρνω. 

1) Οοάοχ δισυλλώβως πρωΐ. ὕὅονγ. Οοροὶ. ΟΥ, Ῥῆγγη. Βοκὶι. 
Ρ.61. 17. Πρῷωα Ἰερσίαν Ατἱϑὶ. Υ8βρ. 204, νἱάθ. Μηρηι. ΥΠ|. 64. 

2) Ατὶβί. Υδϑρ. 604, 001] νἱάβ ϑοῖιο]ὶ. ἢθδϑγοῖ. οἱ [ηἰϊϊ. δὰ 
Ἀρρ. Ῥτονυνυ. 861, 

8) Ηδβγο μία. 
4) Ατίϑι. Αοῆάσγη. 26. ΟἵὅὨ, Ρο]]. 1Υ̓́. 121. 
5) ΠοβγοΒίυ5. 
6) ΤΙ πογά 665 1. 10. ὕοἀοχ ὠρχαίνεως. 
7 Οοαοχ δεσμοί. Ὑοοσαθα]απι οομπιϊοάμη, οἱ. ΠΘογοῖ, οἱ Ρο]], 

ὙΠ, 150; 
ὅ) (οάοχ ὀπτικώς. Οοιτγοχὶὶ Οοροὶ. Μηο, ὙΠ, 64, 
9) Ἡδογο 8, 

10) (οάοχ πτεκάδες. ἰάθη βιιργὰ ἰᾶτη ἢ αΪΠη8. 
1) χ Αθ]ῖο θιοηγϑίο, οἵ, π8ι, Ρ. 948. 10. ΟΓ Ρο]!, 1, 248. 

Ἃ, .128, 



Ὁ:9 

πτερνίδες" τὰ πυθμένιωα τῶν λεκανίων 1). 
πτερνίζει" ἀπατᾷ ἢ λακτίζει ") 

πτεροφόρους " πτερὰ εἰώθασιν ἔχειν ἐν ταῖς Ὁ ΠΑΝ ΒΆΟΙΑ οἱ ςρῶ- 

τιῶτωι παρὰ τοὺς λόφους ὃ). 

πτέρυγας" τὰ πηδάλια" Σοφοκλῆς ἢ). 

πτερυγίζων" πετόμενος ὃ). 

πτερυγίζειν" ἀντὶ τοῦ μηδὲν ἀνύειν, ἀπὸ τῶν ἐπιβαλλομένων πέτε- 

σθαι νεοσσῶν " ̓Αριξοφάνης Πλούτῳ ὃ). 

πτήσσει" πτοεῖται ἴ). 

πτίλον" πτερὸν ὡπαλώτερον ὃ). 

πτισάνη" κεκομιμένη κριδὴ καθαρά. 
τ, .,9 πτίσαι" κόψαι 5). 
᾽ὔ ᾿ ᾿ Ρ 6 , 10 

πτοίων" πτόησιν, θόρυβον, τάραχον, συναθροισίχον, πτυρμὸν 19). 

πτόλισιψα " πόλις. 

πτόρθους καὶ κλῶνως" τὰς ἐκφύσεις τῶν δένδρων " οἱ δ᾽ ᾿Αττικοὶ 
΄. Ἁ ! - 11. 

πρέμνα καὶ κλάδους καλοῦσιν 11). 
ὔ - ἢ » “15 

πύκτης᾽ παγκρατιαςής, ἀθλητής 13). 

πτυκτίον " βιβλίον 15). 

πτύσχλοι᾽" ὑποδημώτιόν τι καὶ κατ᾽ ἀφαίρεσιν τοῦ σ πτύκχλοι 12). 

πτυχαΐ" αἱ τῶν ὀρῶν ἀποκλίσεις καὶ τὰ διάφορα τῆς ἀσπίδος ἐπ᾽ 

ἀλλήλοις ἐλάσματα 35). 

1) Εχ Αδ]το Ὠιοηγβίο, οἵ. Εαβὶ. Ρ. 870. 27. Πδοβργοῖ. Ρο]]. Π. 
197. ΕΥ̓͂, 182 σαὶ εχ Αἰοχιάθ δῇοσι. 

2) Ῥάᾶμ]ο ρίυγα Ἠδβγο 8. 
3) Β᾽Π}}1ἃ ΗΒ ΟΠ] α5, 
4) ῬΙατα ΗΠ βγο ἢ υ5. 
5) Ατιβίορῃ. ἔᾳ. 522. 
5) Ατἶβι. ΡΙαιὶ. ὅ74. Οἵ. Ηδβγομ. 
7) Ατὶβῖ, ὕβρ. 1490. 
8) Οἵ. Ηδεγομίθιῃ γ. στίλα. 
8) Ἠδβγο 8. 
10) Οἵ, Ηδεγοβίαμα οἱ τοι ηαπη. 
Ἀἢ ᾿ιοϑρίοἰϊατ᾽ ΡΙαίο Ῥτοΐαρον. 54 Β. 
12) (οάοχ σπτύκτης. [Ιηΐτα τροῖθ 8ὰ0 ἴἰοοο. 
υΐ Ἠ βγοΒίυ58. 
11) Ἠδβγοῆ. πτύοχλον, 564. νοῦ οὶ ἔπστυσχλον, οἵ, Ηριηηβι. αα 

δρογοῖ. οἱ Οορθοὶ. Μηοπιοβ, Υ1Π|. 65. Ῥμγγη. Βοκκ, ρ. 16, 11. 
Οοάοχ καὶ οτλ 11. 

16) Οἵ, Ποβγομίαπι γ. πτύχες. 



πτωμῶ" σῶμα. 

πύανοι" κύαμοι" ἀφ᾽ ὧν Πυανόψιαω 3). 

Πυανόψιωα. ἕορτὴ ᾿Αθήνησιν ᾿Απόλλωνος " ὠνομάσθη δὲ καὶ διὰ τὸ 

ἑψόμενον ἔτνος τῶν κυάμων" τὸ γὰρ ἔτνος καὶ τὴν ἀθάραν 

πύανα καλοῦσιν" ἀφ᾽ οὗ καὶ μήν ἐς! Πυανεψιὼν λεγόμενος δ. 

Πυανεψιῶν" μὴν ᾿Αθήνησι δ', ἐν ᾧ καὶ τὰ πύανα ἕψεται εἷς 

τιμὴν τοῦ ᾿Απόλλωνος" πύανα δὲ πάντα τὰ ἀπὸ γῆς ἐδώδιμα 

ὀσπριώδη, ἃ συνάγοντες ἕψουσιν ἐν χύτραις, ἀθήραν ποιοῦντες ,. 

πύγωαργος ᾿ ἀετοῦ γένος Ἶ). 

πυγοῖα" τὰς σπείρας τῶν κιόνων καὶ τοῦ σώματος ἡμῶν τὰ κατὰ 
τὸ ἱερὸν ὀςοῦν δ). 

πυγμή" πάλη, σύγκλεισις δακτύλων, γρόνθος 5). 

πυγοςόλος " μαυλίςριω 1). 

πυγῶν: τὸ ἀπὸ τοῦ ὀλεκράνου πρὸς τὸν κόνδυλον τοῦ μικροῦ 
δωκτύλου ὃ). 

πυδαρίζειν" σκιρτῶν καὶ οἷον μετὰ τάχους σπαράττεσθαι 5). 
πυελίς" ὃ σφραγιδοφύλαξ 10). 

πύελος" ὄρυγμῶ, ἐμβατή, ἔνθα ἀπολούονται 11). 

Πύϑια" πανήγυρις, ἑορτὴ Ἑ λληνική 13). 
πύθῃ" ἀντὶ τοῦ ἱφορήσῃς καὶ μάθης" ὅτε δὲ ὠντὶ τοῦ ὠκούειν 15). 

1) Οἵ, Ηοβγοϊαμῃ. Ρ0]]. ΥἹ. 61. 
2) ΡΙυτα Ῥαυβαηϊαβ ἀρὰ δὶ. Ρ. 1282. 6. Οἱ, Βάγροον. 
5) Βτθυίίον [μοχ. τῇϑὶ. Βεῖκ, ρ. 297. 1. 
4) Ἠδβυοθα5. Ῥίατα ἴῃ ΐγηι. Ν. Ρ. 695. 45. 
5) Ποβγομῖαβ. Οἵ. Ρο]], 11. 185. 
6) διπλοῦ Ἠδγοθῖαβ, ΡῸ]}]. Π. 158. Οἱ, Παυϊβοι. Μείγο!. 

. 88. 
ἥ 7 Οἵ. Βίγα. Μ. ρ. 69. 51. Εχ Ηεβιοά. Ορ. 571. 

8) ΒΩ" ον ἢ ογο 5. ΡΟ]]. 1]. 158, (Οἷ. Πα!ίβοι. Μίθιίγοὶ. 
, ὃῦ. 

᾿ 9) Οἵ. Πεβγομίαμῃ. ίγιη. Μ. ρ. 696. 8. δομο!. Αὐὶβι, ῦᾳ. 697. 
γιάρ9 σπωράώττεσθαι ΘΟΥΓαρΡ ΠῚ 6586. Αἢ ὠρρωβάττειν ἡ Οἱ, Ραυ- 
58 απ) ἃρπαὰ [ὑπ8ϊ. Ρῥ. 18ὕ8. 60 εἱ ΡΠοῖ. ν. ῥαβάττειν. 

10) 1μοχ, τοϑὶ. Βϑίς, ρῥ. 296. 10. αἷ. Ηθβγοῦ. οἱ Πατρ. αὶ δχΣ 
Αυβιορηαπο ἃΠογί. 
1) (Οἵ, Ηδεγομίαπι, Ρο]]. Χ. 60. Ρῇνγγη. 6κκ. ρ. 60, 6, 
122) Ποβυομίαθ. (οαοχ πσυθείω. 
1) (οάοχ ἱφςορήσεις. ΟΓΔ, 1πἴτὰ σ]οββδᾶμη πυνθάνεσθαι. 
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Πύθιον" ἱερὸν ᾿Απόλλωνος ᾿Αθήνησιν ὑπὸ Πεισιςρώτου γεγονός, εἰς 
ὃ τοὺς τρίποδας ἐτίθεσαν οἱ τῷ κυκλίῳ χορῷ νικήσαντες τὰ 
Θαρψήλια ᾿). 

Πύθιος " ἑορτὴ ᾿Αθήνησιν ἀγομένη ᾿Απόλλωνι, ἀπὸ τοῦ Πυθῶνος. 

Πύθια καὶ Δήλια" Φασὶ Πολυκράτην τὸν Σάμου τύραννον Πύθια 

καὶ Δήλια ποιήσαντα ὥμω ἐν Δήλῳ πέμψαι εἰς θεοῦ χρησόμε- 

γον εἰ τὰ τῆς θυσίας ἄγει κατὰ τὸν ὡρισμένον χρόνον" τὴν δὲ 

Πυδίαν ἀνελεῖν" ταῦτά σοι Πύθια καὶ Δήλιω, βουλομένην 

δηλοῦν ὅτι ἔσχωτα" μετ᾽ ὀλίγον γὰρ χρόνον αὐτὸν ἀπολέσθαι 

συνέβη" Ἐπίκουρος δ᾽ ἔν τινὶ τῶν πρὸς Ἰδομενέα ἐπιςολῶν 

ταῦτα 3). 
πυθόληπτος " ὑπὸ τοῦ Πυθίου ληφθείς 5). 

πυθοῦ χελιδόνος " πωροιμίω ἀπὸ τινὸς Χελιδόνος θεολόγου ἀνδρὸς 

καὶ τερωτοσκόπου καὶ περὶ τελετῶν διειλεγμένου, ὡς Μνασέας 
ε Ἅ 2 -» , ς Ν “ ᾿ Ν - ς 

ὃ Παταρεὺς ἐν τῷ περίπλῳ" οἱ δὲ ὅτι θρηνητικὸν τὸ ζῷον" οἱ 

δὲ ὅτι τὸ ἔχρ προσημαίνει 3). 
, « ͵ ͵ὔ . ΒΑ." - φΦΑ 3 Ν Ι ς ἐν 

Πυθώδε δός" παροιμίω ἐπὶ τῶν ἀεὶ ταὐτὰ πρασσόντων ὡς καὶ 

Διὸς ἹΚόρινθος ὅ). 
͵ ͵ Ν Ἀ ! ! ᾿ 3 Ἁ ς , 

πύθω" σήπω᾽ καὶ τὸ πυθόμενος " σηπόμενος ᾿" ἔνθεν καὶ ἡ Πυθία 

διὰ τὸ ἐν ἐκείνῳ τῷ τόπῳ σαπῆναι τὸ τοῦ δράκοντος σῶμα" 

Δύκος δὲ ὁ ΝΝεωπολίτης καὶ τὸ πύον ἐντεῦθεν ὀνομασθῆναί ᾧησιν" 
ἐςὶ γὰρ σεσηπὸς αἷμα. 

πυκάζεται" σκεπάζετωι, κοσμεῖται 5). 
’ Φ 2 ͵ - Ε ,ὕ γέ ! Ν ἊΣ 

πυκνί" ἡ ἐκκλησίω τῶν ᾿Αθηναίων οὕτως λέγεται" παρὰ τὸ πεπυ- 
-Ὁ Ν , ᾽ - »7 

κνῶσθωι τοὺς συνερχομένους ἐν αὐτῇ 7). 

πυκασμός" δασύτης ὃ). 

1) ΤΗπυογά!ά68 ΠΠ. 1. 
2) ΡΙαγα ἄθπον. ὅϊ5 41] Νίῆοπαπαγαιμῃ ἰαάαί. Α]1ὰ [μοχ. τῇοί. 

ΒοΚΚ. ρ. 299. 8. Οοάοχ ποιήσαντες --- χρησόμενον εἶτα. 
ὅ Ηϊπο βῦρρ!ε Πεοβγοβίπμ. 
1) Ποργ 5 οἴάα5. οἱ Αρρ. Ῥτγουν, 565. Ῥγουθυθιαμη ἀβαγραν!ὶ 

ΑὙβίορμαπθβ. δίπαβθαθ ἰγασιηθηΐαμι υἱ46 ἀρ ΝΘΒ]θγαι ῥ. 118. 
5) Οὐάδχ ἐπὶ τῶν τὰ τοιαῦτα πρ. οἱ ὡς πρὸς Δ. Ἰ,οοὰϑ8 ρῥ]Θηπἰα8 

ΒΟΥ ί8 δϑί ἴῃ υ. ὑπέρου περιτροπή. Οἵ, Ποογομίαπι οἱ Πϊορο- 
πἰδηθιη 254. 

6) (ἢ, ἴῃ Δρρ. 9]. 88ογ. συκάζει οἱ πυκάζουσι. 
7) Οοάοχ πυκνή. Οἱ, Πδαγροοτ. Τορθοκ. Ράγὰ]. ῥ. 530, 
ὅ, 6]. ΧΗ Ρτορῖι. ρ. γι, γοββ. ἰπίθγρι. σκεπασμός. 
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πυκτεύειν" εἶδος γυμνασίου καὶ παλαίςρας. 

πύκτης᾽ παγκρατιώςής, ἀθλητής. 

πυλαγόρος" ὃ πεμπόμενος ἐκ τῶν πόλεων εἰς τὴν ᾿Αμφικτυονίαν 

ῥήτωρ ὥςε ἐκεῖ ἀγορεῦσαι" πυλαγόρος δὲ παρὰ τὸ ἐν τῇ Πυλαίᾳ 

ἀγορεύειν " Πυλαίω δὲ τὸ ᾿Αμφικτυονικὸν συνέδριον " ἦσων δὲ 

Πυλανόροι τρεῖς 1). ᾿ 

πυλαϊςάς" τοὺς μηδὲν ὑγιὲς μἥτε λέγοντας μήτε πράσσοντας διὰ 

τὸ παραγίνεσθαι τοιούτους τινὰς ἀνθρώπους εἷς τὸν προειρηψένον 

τόπον 3). 
Πυλάρτης " δούλου ὄνομα ἢ). 
συλωρεῖ " Φυλάσσει. 

πύνδαξ - πυθμήν Ἶ). 

πυνθάνεσθαι " μανθώνειν, διδώσκεσθαι, ἱςορεῖν, ἐρωτῶν " ἢ ἕτερόν 

τι σημαίνει παρώπλήσιον μὲν τοῦ ἐρωτᾶν, οὐ μὴν αὐτὸ τὸ 

ἐρωτῶν" ἔςι γάρ τις ὡς δῆλον διωφορὰ μάλιςω παρὰ τοῖς διώ- 

λεκτικοῖς μεταξὺ πύσματος καὶ ἐρωτήματος δ). 

πυόν- τὸ πρὸ τοῦ γάλακτος ἀμελχθέν, τὸ μεταβεβληκὸς αἷμα, 

αὐτὸ τὸ γάλα, τὸ γαλαωκτῶδες ὑγρὸν, γάλα νέον μετὰ χθεσινοῦ 

γάλακτος ἑψηθὲν ἔνιοι δ). 

πυόν' τὸ πυρίεῷθον" τινὲς δὲ πᾶν γάλα νέον" ἣ ὃ ἂν μετὰ γά- 

λώκτος ἑψηθῇ χθεσινοῦ. 

1) (οάδχ εἰς τὸν πόλεμον. ῬοΥδβοημ5 εἰς τὴν Πυλαίαν " 5οΥρϑὶ 
ἐκ τῶν πόλεων, 00]]. Τιοχ. τῆοὶ, Βοκίς, ρ, 292, 26. Ὑἱάθ χυοαᾷθ 
ἨΥροογ ]Οη ΘΙ. 

2) Οοαοχ συλαιςάτους. Οοτν. (οβοὶ. ροβὶ Πθιηβὶ. Ὑἱάθ ἀρυά 
Ηδβγοῖ. συλαιαςάς. Νοσαθαϊαμα τϑαἀθηάαμη. μ] πὶ υἱάθίαν Ὥθιη. 
ΟἸγπίμ. 11. ξ 19: λοιποὺς δὴ περὶ αὐτὸν εἶναι λῃς ὡς καὶ κόλω- 
κας κτὲ, ΟΓ, οροι. πο. Υ1Π1. 6. ---- Οἷδεν Πυλαίω ταῦτα καὶ 
Τυττυγίως Ῥτογογρίαπι οδὶ ἃρυὰ ζθποῦ. 456, ὑθδὲὶ νἱᾺθ ἱπίθυ- 
τοι οπθιη. 
ὃ) Απη ἽΑιδου ὄνομα 
4 Ἐκ Λο]ο Πιοπγϑίο, οἵ. ᾿πιβίαιη. Ρ. 870. 28. Ρο]}. Χ, 179 

εἱ Ἠδογοῖ. 
5) [ἡ [μοχ. τοὶ. θοκκ, ρ. 297. 27 Ἰαυάαϊαν ΤΊ αογ 1465, Πθαρ6 

Ι. ὅ. Α΄. 9]. περιωπή οἱ πύθῃ. Ηϑι. ΥἹ, 2290 Ο. Α{αὶ. ἤοπι. 
ρ. 152 ᾿υμπκ. Οοάοχ διαφορά. 

6) ΟἿν, 500}. Ατίβι. Ραο. 1160, Πδβγοῖ. οἱ 4.6]. θίοη. ἃρυά 
Ἰυυδία! ἢ. Ρ. 1026. 5. Ηϑι. ΥἹΙ. 2248. Οοαυϊ ποραηὶ γἄάλω νέον 
μετὰ χθεσινοῦ γάλακτος 604] Ρο856. 
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πύππαξ' ἐπίφθεγμα σχετλιασμοῦ, ὡς πένθους ἀμετάφραςον" ὡς ὁ 

τὸ τρισφιδέκωτον 1). 

πυρακτῶν" ἐμπυρσεύων, σφοδρῶς καίων. 
πυραμειδής " πυροειδής 3). 

πύραυνος" ὃ τὸ πῦρ ἐναυόμενος ὃ). 

πυργηρούμεθα " ἐντὸς ἐσμὲν τῶν πύργων Ὦ). 
πυργοῦται ὑψοῦται ὅ). 

πυργηρούμενοι" τὰ τείχη φυλάττοντες 5). 
͵ - Ἂς "Ν᾽; ᾿ 

πύρδανα " τὰ λείψανα ἢ). 
͵ » ΝΥ , “΄. καὶ , “ἘΔ Ν 

πυριάτη θηλυκῶς, τὸ πυρίεζθον " οὐχὶ πυρίωτος, οὐδὲ πυριατὴ 

ὀξυτόνως, οὐδὲ πυρίεζϑος ὃ). 

πυριλαμπίς" πτηνὸν τι μικρόν, ὃ ἐν τῷ σκότῳ λάμπει" καλεῖται 
δὲ ς 4. ΜΠ ἢ ὅ 9 

ὲ ὑπ᾽ ἐνίων λαμπυρίς 3). 

πυριλαμπίς" τὸ ζῷον καλεῖται ὑπὸ τῶν ᾿Αττικῶν οὐ λαμπυρίς 19). 

πῦρ ἐπὶ πυρί" παροιμία ἧς μέμνηται καὶ Πλάτων " κακὸν ἐπὶ 

κακῷ 11). 
πυριρρωγής᾽ σαθρός, ἄχρηςφος" ἀπὸ τοῦ ἐν ταῖς καμίνοις διωρησσο- 

μένου κεράμου "3). 

1) Αἀ υἱϊπηαπη γοοαραϊαπιὶ 510 Ῥογβοηβ, »ὥί Ῥ6Γ ἰ416 ἴδθυθ 
οοΙηροπάϊαμη ἔ 4α0α πἰδϑὶ τῷ σ Δαπδδγογοὶ θϑϑοὶ καί, ἰμθσθηάαπι 
υἱἀθίαν ἰού 404 1π εγ΄ ἴαο:]18 τηαϊαγὶ ροίαϊ᾽᾽. Υἱάθ. ρτγαθίθυθᾶ 
65. 5680]. ΡΙαὶ, ᾿αϊηγά. 8085 Α. Μ. δομηάι. Πιάγαηι. Ρ. δά. 

2) 819. ὕοαθχ, 864 οχ Ἠδβυοῇ. ΘοΥγΌσθυῃ: συραμίδες " πυρῶ- 
ὠοειδεῖς λαμπάδες. ἘΠ 510 ἴἸᾶῃῃ ΜΝ. ϑομηημαι. 

3) Ιάϑῃ ἔαβιὶ, Ρ. 1047 οχίν. Ρίυτα Ηδϑγοῖ. 
ἢ) ατγριά. θεν. 762. Οἱ, Π βγοῖι. 
5) Ἠδβγομυβ. 
6) Αδβοῃ. ϑερί. 22, ἀοτηῖσο Ποβγομίαμη. 
7) Ρίαγα ΗἩδβυομίαβΒ. ϑύβριοου πύρωυνω γΘΙΆΠ. 6586, οἷ, Ηϑι. 

ΥΙ..22517 9. 
8) Παφὰθ τϑοῖ ἔαρ]. ἀρὰ Αἰμθη, ΧΙΥ, 640 Ο. Ρ]υτὰ ἀθ 

ὮοΟ ἃγσυμηθηίο οοηρθβία ἴῃ ΤΠ65, ΥἹ, 226ῦ Α. 
9) Οοάοχ πυριλάμπη. 
ΠΕ δέκ Υ, 95 (. 
1) Νϑρο ἴμοσσ. 1. 6066 Α. (οηγϑηίαηι Ἠρδβγοῖ. οἵ Ζθῃορ, 

4609, υδ]᾽ τἱάθ [πἰϊ. (οιτηρ. 
12 Ηδηο ἰογπηᾶπη ἰπμθίαγ σποααθ ΡΟ ]ὰχ ΥὟΠ1. 164, [Ιαμάδης 

Οταϊπαιη οἱ Ατϑίορῃ. Ασμάᾶγη, 955, 564. 4110] Ἰορίταν πυρορρωνψές. 
Οἱ, ἩΚι, ΥἹ. 2275 (.. 
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πυροὶ ἐπικάλωμοι " οἱ μήπω θερισθέντες ἣ οἱ ἐπὶ τῆς ἅλω, οἱ 
͵ Ε] “ τ 3. - ! 3 “Ὄ ᾿ : 

μήπω ἀπηλοηίενοι ἄλλ᾽ ἔν τοῖς δρώγιμαῶσιν ὄντες " ἢ πυροὶ ἐπι- 

κάλαμοι λέγονται οἱ ἐπὶ τῆς αὐτῆς γῆς ἥτις οὐκ ἔσχεν ἀνά- 

παυμᾶ ἐπισπωρέντες, τουτέςξιν ὅταν σῖτος ἐπὶ σίτῳ «χωρὶς δια- 
’ὔ 2 ΄ἫἪὉ Ι Ἂ 

λείμμωτος ἐπισπαρῇ 1). 

πυρρωῖς ψένυσι" ξωνθαῖς θριξίν 3). 

πυρδεσσῶν" πυρίπνουν, πῦρ πνέουσαν 5). 

πυρπαλάμη" ὃ ταχέως τι ἐπινοῶν καὶ παλαμώμενος ἴσα πυρί ἢ). 

πυρπολεῖται" καίεται, ἐμπυρίζεται. 

πυρρίχωαις " τῶῖς ἐνόπλοις ὀρχήσεσιν 5). 

πυρσεύει" πῦρ ἐξάπτει δ). 

πυρσοκόρσου λέοντος" Αἰσχύλος ἐν Κάρυξι Σατύροις 7). 

πυρσολόφους" τοὺς ἐκ παροπτηθεισῶν βυρσῶν ἱμώντως τεμνο(κέγους " 
9 , 8 Αντίμασος ὃ). 

πυρφόρος" πῦρ Φέρων" πυρῴόρους δὲ ἔλεγον τοὺς ἱερέας τοὺς ἐπι- 

βώμιον πῦρ ἀνάπτοντας ' ἐν τοῖς οὖν πολεμίοις εἰώθασι τῶν 
ς ! ς ᾿ , Ξ,Σ Ν Ν -" - ς ͵ 
ἱερέων οἱ νενικηκότες φείδεσθαι" ἐπὶ δὲ τῶν παντελῶς ἡττηθέντων 

καὶ συμπατηθέντων ἐν τῷ πολέμῳ, εἰώθασιν ὑπερβολῇ «ψρώμενοι 
“ ἰφ “ Φ Ε] ! Ψ ΕΣ ὅδ ὃς Ἂς Ἀ 

οὕτω λέγειν ὅτι οὕτως ἀπώλοντο ὥςε οὐδὲ πυρῴόρος, ταὐτὸν δὲ 

εἰπεῖν ἱερεύς, ὑπελείφθη τῷ ςρατῷ 5). 

πύσμα᾽ ἐρώτημω 1). 
, ᾿ 9 ͵ 11 

πύςεις " ἐρωτήσεις 11). 

συςιᾶσθαι" πυνθάνεσθαι 13). 

1) Βιπ] ο [οχ, τηθὶ. ΒΚ. ρ. 291. 25. Οἷ [,γϑίαιη ἀρυά 
δαϊάαιῃη γ. ἐπὶ καλάμῃ ἀροῦν. ἴοοῦπι ἀοῦθο θιπάογῆο ἴῃ 768. 
1Π, 1615 Ο. Λαάάο ἴμοαχ. τμοῖ. Βεῖκ. ρ. 216. 20. 

2) Ηδβγομα5. ἂχ ἔμαγ, Ῥίοθπ, 52 0] πυρσαῖς. 
3) (οάοχ ἐπίπνουν" 50Υ1081 πυρίπνουν οατη Καβίθτο. 
4) Οοάοχ συρπαλάμην. ΟΓἉ, Ἠδεγοῖ. οἱ ΤΊιθ8. Υ1]. 2277 Ὁ. 
5) Ἠδβγ ἢ ϊυ5 πυρρίχας. 
6) ΡΙαγτα Ποβγο 5. 
77) Τηϊογργοίαϊοηθιη οχ [168.ρ6ῖ6. ΟΓ. Β6η1]. ᾿ρίβι. αα ΜΠ}]. 46.500. 
8) Ῥογρθγάμη ἢ βυοϊαβ πσυρώλοφοι. 
8) Μα]ο πολέμοις. Οἱ. Πδογοῆ. ίορθη. 61, ἄθπορ, 4584, 

ΘΌΡΓα οὐδὲ πυρφόρος. 
10) ΟἿ, βαρτὰ 9]. πυνθάνεσθαι. 
1.1) ΤΗπογα!465 1. ὕ. 
12) Ποβγο 9 ἐπυς!ᾶτο. 



12 

πίτυλος ̓  ἡ συςροφὴ τῶν πειρῶν, ὅταν πυκνῶς ἐπιφέρηται 1). 

πίτυλος " ἡ συνεχὴς τῶν πυκτῶν κροῦσις 3). 

πυτίνη" πλεκτὴ λάγυνος. ᾿Αριςοφάνης ὃ). 

πώγωνα πυρός" τὴν ἀναφορὰν τοῦ πυρός" Ἑῤριπίδης Φρίξῳ ἢ. 
ἼΣ - - 5 ᾿ φ ,ὕ Ἂχ ͵ Νν 

πωλήταιί" οὗτοι τῶν ὀφειλόντων τῷ δημοσίῳ κατὰ προθεσμίαν καὶ 

μὴ ἀποδιδόντων ἐπίπρασκον τὰς οὐσίας ." ὑπέκειντο δὲ τοῖς 
-“ Ν [κώ Χ Χ ΠῚ Ι 5 ’ κᾷ 

πωληταῖς καὶ ὅσοι τὸ διωγραφὲν ἀργύριον ἐν πολέμῳ μὴ 
3 ͵ Ν . Ἁ ς , «ς ! Ν «ς ! ! 

εἰσέφερον" ἔτι δὲ καὶ οἱ ξενίας ἁλόντες καὶ ὃ μέτοικος προςάτην 

οὐκ ἔχων καὶ ὃ ἀποςασίου γραφείς" τούτων γὰρ τὰς οὐσίας 
- ! ς Ν ! 5 

πωλοῦντες παρακατέβαλον εἷς τὸ δημόσιον 5). 

πωλητήριον" τὸ πρωτήριον" οὕτως Ὑπερείδης 5). 

πωλοδάμνης" πωλοδωμαςής ἴ). 

πῶλοι" καὶ ἐπὶ βοῶν" ᾿Αλκαῖος ἐν Ἱερῷ γάμῳ᾽ ᾿Ανδράποδα πέντε. 

πωλικὸν ζεῦγος βοῶν ὃ). 

πῶμα" τὸν πότον οὕτως λέγουσιν 5). 
πώμαλα" οἷον οὐ μώλα 10). 

πώρινον" λίθον 11). 
πωτᾶσθαι!" πέτασθαι 13). 

Τέλος τοῦ ΠΟ ςοιχείου, 

᾿Αρχὴ σὺν θεῷ τοῦ Ῥ. 

Ῥαβάττειν" σοβεῖν καὶ τρέχειν καὶ συντόνως ποδοκτυπεῖν 15). 

1) Οοάοχ σύτυλος. Ἰάθπῃ γἱζίαμη ἴῃ ἢδβυ ἢΪο. 
2) Οοάοχ πύτυλος. Οἷ. Ρο]]. 1. 147. 
3) Οἱ. Πδβγοῖ. οἱ Ρο]]. Υ1. 174. Οοάθχ λάννος. 
4 Οἱ. Ηδβγοῆ. οἱ Ρο]]. 11. 88. 
5) Οἵ. Ηδγροοτν. οἱ [μοχ. τμοὶ. Βεκκ, Ρ. 291. 17. 
6) Οἵ. Ρο]]. Υ1. 11 εἱ Μοοριιὰ. 514. 
7) Ἠεβγομίαθ. πίαγ Χοη. 46 ἢ ἴὕᾳ. 2. 1. 
8) Οὐοάοθχ ρῥῖὸ ἐν Ἱερῷ μαροὶ ἐνιθρῶ οἱ ῥγὸ πέντε, πέμπεται. 
8) Οοάοχ τὸ πότον. 

Οοάοχ οἴνου μῶλω «υοά οοττοχὶ. (Οἵ, Πάγροοῦ, Πθβγοβίυμη 
οἱ [μοχ. τιδὶ. Βεῖκ, ρ. 289. ὅ. 
11) Ἠδβυοθῖυ8. 

, 32) Μα]ϊπὶ ποτᾷἄσθαι. 
155). Οἵ, Ηδ5. οἱ ἀρρωβάσσειν ἁρυὰ Ραυβ. ἀρὰ δὶ. ». 1858. 60. 

Τ,οχ, τοὶ, Β6κκ, ρ. 446,26. Οοάοχ συντόμως. Οἱ, Ρτοϊοσοηι. Ρ. 1ὕ 5. 
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ῥαβάττειν: ἀντὶ τοῦ ἄνω κάτω βαδίζειν .") 

ῥᾶγα" ῥῶγα 3). 
ῥαγδαῖον" ἄθρουν καὶ πολύ, ἀπὸ τοῦ κατωράσσειν" καὶ μεταφο- 

ρικῶς ἄνθρωπον ῥαγδαῖον τὸν πολὺν καὶ ἄθρουν" καὶ ὀξὺς ἄνεμος 

καὶ πολύς" ῥαγδαῖος 5). 
ῥάδω" τὰ ῥόδα" ὅθεν καὶ ῥωδινή ἢ). 
δια" ὑπόδημά ποῖον " 
αδιουργός " οὖχ ὃ γράμματα παραποιῶν ἀλλ᾽ ὃ κωκοῦργος ἀνλεν: 

καὶ ῥωδιουργία" ἡ περὶ πᾶν ὀλιγωρία καὶ εὐκαιρία καὶ θρασύτης" 

Ξενοφῶν δὲ καὶ ἐπ᾽ εὐκολίας ἐχρήσωτο τῇ λέξει δ). 
ῥαθαίνεται" ἀντὶ τοῦ σπείρεται. 

ῥαθαπυγίζειν" τὸ πλατεῖ τῷ ποδὶ εἰς τὰ ἰσχίω ῥαπίζειν ἢ). 

ῥαθασσόμενοι " ῥαινόμενοι ὃ). 

ῥαιβόν' σκαιμβόν, καμπύλον 5). 

Ῥαικούς" οἱ βάρβαροι τοὺς Ἕλληνας" Σοφοκλῆς τῇ λέξει κέχρηται 19). 

ῥαίοιτο" φθείροιτο 11). 
ῥά" ἀντὶ τοῦ δή" οὕτως Πλάτων 13). 
ῥαγδαῖος" ταχὺς ἢ σφοδρός 15) 

ῥαγδαίους" κατὰ μεταφορὰν ἀπὸ τῶν ὄμβρων" τοὺς κεκινημένους 

καὶ σφοδροὺς καὶ βιαίους" ᾿Αντιφάνης ᾿Αγροίκοις" Ῥαωνδαῖος, 

“Ὧ55 το» 

1) (οάοχ ἄνω κάτω ἀντιβαδίζειν. 
2) 146 1ηἶτὰ ν. ῥάξ. οἱ ἤδβγοι. Ρ]αϊ. Τμορσ. ὙΠΠ. 845 Α. 
8) ΟΓ. Ηδβγοῖ. οἱ 1ηἷτα, ὍΌῚ σοιηϊοογαπι 1001 Δαἀπουπίαγ. 
4) ΝΙΠΙ οχίαμπαο. 
5) Ηδβγοῖ. Ρο]]. Υ1, 94 ὁ οοπιοράϊα «ἴον. 
6) ΟΡβογναῖίο 461} Ιοηγϑ, οἵ. αβίαιῃ. ρΡ. 1509. 44. ἔχ 

ΔΙ ογὰ ΓΘΟΘΏΒΙΟΩ6 ΡΟ πὶ οδὶ Ζυοά Ἰηΐτα βαχαϊατγ, ὙοοΔΡΆΪ μη 
ἀϑΌΓραγ Χθη. δι. Π. 1. 20, 4|10]. 

7) ΒΙΠΉΠ|ὸν ἤογοῃ. ῬῸ]]. [Χ. 122, 126. ὕϑβϑαγρανι ΑὐἹβίορι. 
Βᾳ. 796. ΥὙἱάθ Νάἅυοκ. Ατιβίορῃ. Βγα. ρ. 164. (οβροὶ. ίπθηι. 
ΙΧ; 18: 

ὃ) Ποογ οι. Οοάοχ ῥαδασσώμενοι. 
9) Βιπ ον Ἠοβγομα8. χ Αὐοθ]!οοθο αἴΐονὶ Ῥο]] πο. 11. 195. 

γιάθ ἀθ ποὺ ἰοθὸ ἀϊβραϊαἰοηθιη ΠΙΠΔοΓΙΙ ἴῃ ΤΠ65. ΥἹ]Ἱ. 2418. 
10) Ἡυαβια! 8 Ρ. 890, 10 ἰπυθηϊδ ἴῃ σψϑίθτὶ γπϑίουϊοο ἰθχῖοο, 

ῬΆΓΡΑΓΟΒ. Οἰχί88606. Ῥαικούς, ΒορΠοοίοιη Γραικούς. (Δ, Ποβγοβίαμπι. 
ε ΠΟΘ Οἢ 5. ΙΓ ὅορη. Τγδοι. 268. 
12) Μογὰ8 οὐτοῦν. οἱ. ν, ῥακετρίζειν. 
18) Τ1οχ, βδοθμ, : ῥωγδαίου" σφοδροῦ ἢ ταχέος. 
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ἄμαχος, πρᾶγμα μεῖζον ἢ δοκεῖς" Δίφιλος Πολυπράν μονι" Τί 

ποτ᾿ ἐςίν: ὡς ῥαγδοῖος ἐξελήλυθεν" ἐςὶ καὶ ἐν Πρυτάνεσι Τηλε- 

κλείδου τὸ ὄνομα. καὶ ἐν Δαιταλεῦσιν ᾿Αριςοφάνους 1). 

Ῥαδαμάνθυος ὅρκος" ὃ κατὼ «χηνὸς ἢ κυνὸς ἢ πλατάνου ἢ κριοῦ 

ἤ τινος ἄλλου τοιούτου. Οἷς ἦν μέγιςος ὅρκος ὅπαντι λόγῳ 

κύων Ἔπειτα χήν" θεοὺς δ᾽ ἐσίγων" Κρατῖνος Χείρωσι. τοιοῦτοι 

δὲ χαὶ οἱ Σωκράτους ὅρκοι 2). 

ἄδιον" εὐχερές. 

αδιουργός " πλαςογρώφος" καὶ ὃ κακοῦργος ἁπλῶς" καὶ ῥᾳδιουρ- 
ψία" ἡ περὶ πᾶν ὀλιγωρίω καὶ εὐκαιρίω καὶ θρασύτης " Ἐενοφῶν 

δὲ καὶ ἐπ᾽ εὐκολίας ἐχρήσατο τῇ λέξει 3). 

δίως " εὐχερῶς, ταχέως ἴ). 
ζειν καὶ ῥύζειν" τὸ ὑλακτεῖν" Ἕρμιππος Ἑῤρώπῃ" Ῥύζων ἅπαν- 

τὰς ἀπέδομαι τοὺς δακτύλους" ἀπὸ τούτου δὲ ἐπὶ τοὺς πικραᾶι- 

γομένους καὶ σκαιολογοῦντας μετηνέχθη " Ἰζρατῖνος Δηλιάσιν " 

Ἵνα σιωπῇ τῆς τέχνης ῥάζωσι τὸν λοιπὸν χρόνον - καὶ ἑξῆς" 

Ἔρραζε πρὸς τὴν γῆν" ὃ δ᾽ ἠσκάριζε κἀπεπόρδει δ). 

ῥᾳ κορρῆ ἀμέλεια ὅδ). 
ῥαΐσως " ὑγιάνας 7). 
᾿Ἡλυήϑῃ οὐχ ὡς ἡμεῖς φαμὲν τὸ τοῖς ᾿Αφροδισίοις ἐρλ τ, 

ἀλλ᾽ ὡπλῶς τὸ ἄργ εἶν καὶ τρυφᾶν, παρὰ τὸ τὰ ῥᾷςα τῷ θυμῷ 

διδόναι ὃ). 
ῥαχετρίζειν" τὸ εἷς τὴν ῥάχιν παίειν" οὕτως Πλάτων 9). 

ῥ 
ῥᾷ 

ῥὰ 
ῥά 

1) Οοάοχ μεῖζον εἰ --- πολυπρῶν μονεῖ. 
2) Βδάφην 850})0]. Ρ]αὶ. Αροϊοσ. 21 ἃ. ΟἿ, Ζθπον. 81. ἢ65. 

οἱ ὅϑοῃο}]. Ατιβὶ. ἂν. 921. Οοάοδχ θεοῖς δὲ σιγῶν. 
5) (οηΐ, βῦρτα, γιάθαϊαγ 4αοαὰθ Πθβγοῆ. 
4ὴ ΗΒ ἢ 5. 
5) (οάοχ ῥυζὸν ἅπαντας -- ὃ δὲ σκαωρίζει κατέπαρδε. Οὐοηΐ, 

Μεϊπεῖ. Ετασιηΐ. ὅοη. αν. ΠΠ|. 88. Οοθεοι. Μπο. ΥΠ|. 48 
γιά 4086 δι. Ρ. 1792. 22 Ἰαυάαὶ 6 τηδίογιοο Ἰθχίοο. Οὔγδί!η] 
[γαστηθηΐα ποπάπη ροιβαηδία βϑιηϊ. Δῃ σϑϑρίοὶ οἱ τἱἀθὶ ϑορῆ. 
ΑἹ, 299 

6) Ὁ}΄1τπτυηαὰ6 οοπίαηρσι οι. ΡΒΠΠρρΡ. ΠΠ. 9. ὅ. 
7) Ηδβγομϊυ5. Κα Ῥοπι. ΟἸγπίι. 1. ὃ 15. Οἵ Πατροον. 
8) Βτγονιὰβ ἴκοχ. τῃεὶ. Βθκκ, ρ. 900. 8, 
9) Οοάοχ ῥακετρίζειν. ΟΓ, ΡΟ], Π, 156, Ρ]αΐο [1πι|6]]]ρ τὰν 

(ὐὐπηϊοῦβ, υἱ νἱά68, 
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ῥαχίζειν" τὸ διαιρεῖν τὰ μέρη τῆς ῥάχεως ἤτοι διωκόπτειν, ὥς φησι 

παρ᾽ Ἑῤριπίδῃ 1). 

δώκιον καὶ ῥάκος" ἄμφω λέγουσιν. 

Ῥακίδαι" δῆμος ᾿Ακαμαντίδος. 

ῥωκτρίαι" ῥωβδία μικρὰ οἷς τοὺς καρποὺς ἀπαράσσουσι 3). 

ῥάμνος " Φυτὸν ὃ ἐν τοῖς Χουσὶν ὡς ἀλεξιφάρμακον ἐμασῶντο 

ἕωθεν" καὶ πίττῃ ἐχρίοντο τὰ σώματα" ἀμίαντος γὰρ αὕτη" διὸ 

καὶ ἐν ταῖς γενέσεσι τῶν παιδίων χρίουσι τὰς οἰκίας εἰς ὠπέ- 

λᾶσιν τῶν δαιμόνων ὅ). 

Ῥαμνουσίῳ Νέμεσις" αὐτῇ πρῶτον ἀφίδρυτο ἐν ᾿Αφροδίτης σαχή- 

μῶτι" διὸ καὶ κλάδον εἶχε μηλέας" ἱδρύσατο δ᾽ αὐτὴν ᾿Ἐρεχθεὺς 

μητέρα ἕχυτοῦ οὖσαν, ὀνομαζομένην δὲ Νέμεσιν καὶ βασιλεύ- 

σῶσωῶν ἐν τῷ τόπῳ τὸ δ᾽ ἄγαλμα Φειδίως ἐποίησεν, οὗ τὴν 

ἐπιγραφὴν ἐχαρίσατο ᾿Αγορωακρίτῳ τῷ Παρίῳ ἐρωμένῳ, ὃς καὶ 

᾽Ολυμπίωασι τῷ δακτύλῳ τοῦ Διὸς ἐπέγρωψε" Παντάρκης καλός" 

ἦν δὲ οὗτος ᾿Αργεῖος, ἐρώμενος αὐτοῦ 1). 

ῥάμφος " ῥύγχος ὄρνιθος δ). 

λένε ῥύγχῳ ὠθήσει ὃ). 

- θηλυκῶς ἡ ῥάξ' ὃ δὲ ῥώξ καὶ βαρβαρισμὸς καὶ σολοικισμός 7). 

αι" ἀντὶ τοῦ καταβαλεῖν" οὕτως ᾿Απολλόδωρος 3), 

ἀξας" τὸ δὲ ῥήξας οὐκ ᾿Αττικόν" καὶ παρὰ τοῖς δικανικοῖς ἐςὶν 

χρῆσις. 
ἜΠυτι 

πτ 

1) (οάοχ ῥακχίζειν. Ῥοβίγθιηα οουγαρία βϑαπὶ. Οἱ, Ηδογομίαπι 
οἱ 1ηἴτγὰ ῥα χίξειν οἱ ῥωχίζων. Π|άθὰ Μ. Βομημάι, Ὠιάγιῃ. ρΡ. 99. 
2609, 4] οομιοῖὶ ὥς ῴησι παρ᾿ Ἑὐριπίδῃ Δίδυμος, 4αοά τη εἰ 
εὐδήμέρυς αἸ5ρ]1οθὶ. 

2) Οοάοχ ῥάκτρια" ῥαιδία, " μικρά" τοὺς καρποὺς ἁπαράσσουσα. 
ΟΙ, Ἠοογοι. Ρο]]. ΥΠ1. 146. Χ, 180. Ηδι. ΥΙ. 2885 Β. 

95) Βτονιίον Ποβγομίαβ. (οάοχ πίττην. 
4) Βγουιίονῦ Προ. 96. Αρογδοῦο Ιἀθπὶ ἰγααάϊ! Ζθπον. 482 

βθοιηάαιη Ληϊροπαμη Οδγγϑίϊαπη, Ῥαιβηϊὰ8. Ασογδοῦι τ ΤηΘΙη0- 
ταὶ ΙΧ; 84: 1, Ραηῃίατοσιῃ Ὗ. 11. 3.: Υ᾽. 10. 2. 96ὰ Εἰδάπι 
ἴα1556 ἀἸοῖῖ. Οοάοχ μηλαίας --- ἐπέγραψεν ἀοτάρχης" καλὸς δὲ ἦν. 

5) Ἠδβγ ΟΠ 8. 
6) οάοχ ῥυγχωθήσει. ὕοντ. Οοροι. Οἵ. Ηδϑγοι. 
7) ΟΡβογναῖίο ΑΔ} Ιοηγϑὶὶ, υἱάθ Ἰπαβίαι ἢ, ρ. 1485. ὅθ. 

(οπγθηῖ Ρηγγη. ἴθο]. 20. 
8) Απίϊαι!. Βοκίς, Ρ. 118. 12 Ἰαυσάαι ἤθιπ. (οποπ. ὃ 8. 
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Φ ἄον" εὐχερές, εὔκολον. 

απίσαι " πατάξαι τὴν γνάθον ἁπλῇ τῇ χειρί, ὃ λέγουσι καὶ ἐπὶ 

κόρρης 1). 
Ῥάρ᾽ Τριπτολέμου πατήρ 3). 

ὀάρον " ἰσχυρόν Ἷ). 

ῥᾷςωα" ῥῳδίως, εὐχερῶς ἢ). 

ῥᾳςώνη" ἀνάπαυσις, τέρψις, τρυφή. εὐκολία, ῥᾳθυμία, ἡδυπά- 

θειώ, χαυνότης, ἀργία" εἴρηται καὶ ῥᾳῳξωνεύειν ἐν τῷ λη΄ Δίωνος 

Ῥωμαϊκῶν 5). 
ῥάφανον" τὴν ῥαφανῖδα " Ἐπίχαρμος δ). 

ῥάφανοφ᾽ κράμβη" ῥαφανὶς δέ, ἣν ἡμεῖς ῥάφανον Ἴ). 

ῥάώττει" ἐπιφώνημα χαιρόντων καὶ ὑπορχουμένων 8). 

ῥᾷον ἄν τις τοὺς ὀδόντας ἠρίθμησεν ἢ τοὺς δακτύλους 5). 

ῥαχάδας" τὰ δενδρώδη χωρία 19). 

ῥάχετρον" τὸ ὄπισθεν τοῦ τραχήλου, ἀφ᾽ οὗ ἡ ἀρχὴ τῆς ῥάχεως " 
Δίδυμος δὲ πλευρόν 11). 

ῥαχθέντος " ῥαγέντος 13). 
ῥαχίαν" οἱ ᾿Αττικοὶ τὴν ἀκτήν, καὶ τὸν τόπον αὐτὸν ᾧ προσα- 

ράττει τὸ κῦμα" καὶ Θουκυδίδης οὕτως" οἱ δὲ Ἴωνες τὴν ἄμπωτιν 

καὶ τὴν ἀναχώρησιν τῆς θαλάσσης 15). 

ῥ 
ὗ 

1) 16χ. τοδὶ. Βεκκ. ρ. 800. 10 001 ᾿ηὰ]6 ὠπλείξῳ χειρί. ΟΓ, Ηδ65. 
2) Ηδβγομῖαβ Ῥᾷῶρος. 
3) δβγοι. (Οταπημηδι!οογαπη ἰοθο5 υἱάθ ἴῃ ΤΠ|165. Υ]. 2542 Ὁ. 
1) Οἵ. Ηδβγοβίαμι. 
5) ΑἸτὰ Πδβγοι. Βγϑυιθν [,6χ. τῃοθὶ. Βεκκ. ρ. 800. 14. ὨΙοηΪ5 

Ἰοουβ οϑὶ 838. 39. 
6) Οἵ. Ττγρποόπθα ἃρυὰ Ποβργομίαιη. ὙἹά θαι Ὑ 6] βοπὰβ ρΡ. 88. 
7) Οἵ, Ρο]]. [. 247. 
8) Μα]η ῥυπαπαί, νἱάθ ἰηΐγα. 
9) Ἐταστηθπίαμη εδἱ ᾿γϑίᾶθ ὃχ οὔὐδίίοηθ πρὸς Αἰσχίνην, οἵ. 

Αἴῃθη. ΧΙΠ. 012 Ο, 0υὉῖ δοθ ὅσῳ ἐλάττους ἦσαν εἰ τῆς χειρός. 
Οἵ. ΡΙαί. Βυϊῃγά. 294 Β. Ατίὶϑδὶ. ΡΙαι. 1007. Ρ]η]οίδοτιβ ἃρυα 
Αἴμθη. ΧΠῚ. 587 Ε΄. ατγιια]. 1. 20. 51η|1115 δϑὲ σ᾽οβθὰ παρέλαβε 
τὴν πόλιν. Υἱά. ΟΡΒΘΓΥ. τηθὰ8 Οὐ. ἴῃ Ρ]αίοπθηι, 1864 ρ. 72. 

10) Οἵ, Ηδβγομίαμπη γ. ῥαχάς. τι 
11) (οάοχ ῥάχετον. (Ϊ, Ηδβγοῖ. οἱ Ῥο]]. 11. 156. Μ. Βομμ]αι. 

Βιάγι. ρΡ. 41. 
12) Ἠοβγοἢα5 οχρ. σπαραχθέντος. 
13) (οττισὶὶ Ποργάθυβ: οἱ δὲ Ἴωνες τὴν πλήμην" ἄμπωτιν δὲ 

9 



190 

ῥωαχίξζειν" τὸ ἀλαζονεύεσθαι" καὶ ῥαχιςής" ὃ ἀλὰᾶζών" Θεόπομπος 
Παμφίλῃ" Τούτων ἁπάντων ὃ ῥαχιφὴς Δημοφῶν 1). 

ῥαχίζων" διακόπτων" καὶ τοὺς κακούργους ῥωχιςάς ᾽- 
ῥαχιςής" ὃ διατέμνων. 

ῥάχοι" οἱ μυρικίναι ῥάβδοι ὃ). : 

ῥώχοισιν ὀρχάδος ςέγης" Σοφοκλῆς δὲ τοῦς φραγμοὺς τῆς ποίμνης. 

ῥάχους" τὰς ἀκανθώδεις καὶ τραχείας ῥάβδους λέγουσι Ἢ). 

ῥωψῳδοί" τὸ δ᾽ ἔμπροσθεν ἀρνῳδοί ἐκαλοῦντο, ἐπάθλου αὐτοῖς ὄντος 
ὠρνός. 

ῥαψῳδὸς κύων" ἡ ΣΦίγξ' οὕτως Σοφοκλῆς ὅ). 
ῥώψαι" συνθεῖναι δ). 

ῥωψῴδημα " ψεῦσμω Ἴ). 

ῥαψῳδοί" οἱ τὰ Ὁμήρου ἔπη ἐν τοῖς θεάτροις ἀπαγγέλλοντες, οἱ 

ἐκλήθησαν οὕτως ἐπεὶ ῥάβδους ἔχοντες ἀπήγγελλον" ῥαψῳδῆσαι 

δέ ἐς, τὸ φλυαρῆσαι ἢ τὸ ἁπλῶς λαλεῖν καὶ ἀπαγγεῖλαι χωρὶς 

ἔργου τινός ὃ). 

ῥωψῳδία" φλυαρία, λόγων συναφή, ἀδολεσχίᾳ ὃ). 
ῥάων εὐθυμότερος καὶ ἀπήμων. 
Ῥέας πόντος" ὃ Βόσπορος" ἢ ὅτι καὶ ᾿Αδρίας καλεῖται ἀπὸ τοῦ 

εἰσβάλλοντος ποταμοῦ ᾿Αδρίου 10). 

ῥέθος" πρόσωπον, ἐρύθημα, μέλος, σπλάγανον 11). 

Ῥῖπαι" ὄρη Σκυθικά,, ὅθεν ὃ Βορρᾶς πνεῖ 12). 

τὴν ὦ. ἸΙάθπὶ ΟΙΤΟΓ ἴῃ ἴκαχ. τοὶ. Βεκκ. ρ. ὅ88. 8. ΤΙ πογα]α 5 
Ἰοουβ εδἱ ΕΥ̓, 10. ΟἿ, τπϑιουιοαπι Ἰοχίοοη ἃραὰ δι. Ρ. 1540. 27, 

1) Ὑιάθ βυρτᾶ. 
2) ϑοόρῇ. Αἱ. 56. Βοάάθ γοοαθαϊαῃ Ροίΐγθιο ΧΠῚ, 6. 4 ὑδὲ 

πωρῶσχίςαι. 
3) ΡΙυτα ΠΟΒγ ΟΠ 08, 
1) Οἵ, Ἠδεγοθίαιη. [Ιἄθὰ ἔπι. ρ. 1040, 27 ἰτδά]ῖ, 6 τῃϑίουίοο 

Ἰοχίοο αἱ νἱάοίαν. ; 
5) ϑορὶι. θει. ἤτρ. 591. ΟΓ, Η65, Ν. Βομηάι. Ὠιάγιη. Ρ. 98. 
6) Ἠδβγο 5. 
7ὴ ἩΘΒΥΟ 8. 
8) (οάρχ ἑὡπλῶς λαβεῖν. Οοπνοηϊαπὶ 5080]. Ρ]αϊ. Ιοη. 50. 

οἱ [μοχ, τοὶ. βοκῖς, ρ. 500. ὃ 
9) (΄. Ποβγοβίμιῃ. 
10) ΟἹ, Ποργομίαμπι οἱ Αρρ. Ρτγουνυ. σθὕ. 
11) ΒΓ Ποῦ ΠΟΘΎ ΟΠ 05. 
1.2) Οοίοχ Ῥεισαι. ἤφϑγοι, ΟἷἉἍ, ϑοῖο], 50ρ].. Θεά, Οὐ]. 1248, 
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Ῥειτά" ἐν Ἐλευσῖνι δύο ναμάτια φερόμενα ἐκ μιᾶς πηγῆς καλού- 

μενα Ῥειτώ" οὕτως Σοφοκλῆς 1). 
Ῥειτῶν τόπος " ἱερῶν ῥευμάτων 3). 
ῥέκος" ζῶμα. ζώνη ὃ). 

ῥελατόριω " ἀνάφορω '). 

ῥέμει" πειρᾷ. ὀδυνᾷ, σήπει ὅ). 

ῥέξαι" ποιῆσαι, πρᾶξαι" ᾿Αθηναῖοι δὲ θῦσαι, παρ Ἐπιχάρμῳ 
τὸ βλάψαι 5). 

ῥέπει" κλίνει Ἴ). 
ῥερυθμῶσθαι" ἐσχηματίσθαι, συγκεκρίσθαι ὃ). 

ῥεῦμον " βρέφος νεογνόν 5). 

Ῥηγίνους τοὺς δειλούς. Ἐέναρχος γὰρ ὃ Σωῴρονος τοῦ μιμογράφου 

υἱός, ἐκωμῴδει τοὺς Ῥηγίνους ὡς δειλούς, ὑπὸ Διονυσίου τοῦ 

τυράννου πεισθείς 19). 

Ῥηγίνου δειλότερος " 1.)..... 
ῥῆγμα, ἡ κατὰ μῆκος τοῦ τραύματος οὐλή 12). 

ῥήγνυται" διαιρεῖται καὶ διωκόπτεται 15). 

ῥῆμα" οὐ μόνον ἐπὶ μιᾶς λέξεως λέγουσιν, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ πλειόνων. 

ῥηξίφλοια" ῥήξαντα τὸν φλοῦν 15). 

ῥήσεις " λόγοι 15). 
ῥῆσις" δημηγορία καὶ συμβουλὴ καὶ ὅλως ὁ τοῦ ῥήτορος λόγος" 

οὕτως ᾿Αριξοφάνης 5). 

1) Οἱ. Μ. δομπαι, δά Ἠδβγοι. οἱ Το. Ι. 2108 ἢ), 
2) ΕἸ]οπατα5 οοπίπηρὶὶ ὁ. 5]. β80ρ. 
3) Ἠδβγο 8. 
4) (οάοχ ῥελωτρείω " ἀναφορά. 
5) Ηδβυ 5. 
8) Βτουιον Ηθβγ ἢ 5. 
7) Ἠεδβυο 8. 
8) (ορείυ58 Νίπειη. ΥΠΠ. 66 οοπίοηα! Ὠροιηοογθαπι γὑ Ο6Πὶ 

6886 οἱ 80 Ροπάδιη ἐρρυσμῶσθαι!ι, 564. νἱάς Αποοά. Βεῖτκ, ρ. 1287. 
95) Ηδοβγομίι5. ῥεῦμιν., θ᾽ νἱάθ ΑἸἹθωτί. 
10) Βτγουιον ἤθβϑγοῖ. (Οἵ, [πἰἰ. 4 Ζθμοῦ. 488. Οοάοχ μηνογράφου. 
11) Οὗ, βϑυρτὰ λαγωὸς περὶ τῶν κρεῶν. 
12) Τοχ. τῇβϑὶ. Βοκῖς, ρ. 800, 7. Οἱ, Ἠοβγοβίθῃι. 
19) Ἠθογ ΟΠ 8. 
14) Ἠδβγ ἢ], 
15) ῬΙυγτα Ηδογο 5. 
16) τὸν Αὐ]δίορϑηθ8 1π|6]Πσαΐ αν, ΠΟ Ρ͵ΤῸ ΘΟΡῸ ἀἰχϑυίτη. 

9" 
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ῥησείδιον " λεξείδιον 1). 
ῥησικοπεῖν" δημηγορεῖν 3). 

ῥήσεις" καλεῖται τὰ ὑπὸ τῶν εἰσαγομένων προσώπων λεγόμενα" 

ἀναμέσον δὲ τούτων τὰ ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ" οἷον" Τὸν δ᾽ ἀπαάμει- 
βόμενος. 

ῥῆσις" τὸ ψήφισμα" οὕτως Κρώτης. 

Ῥησίαρχος ὃς ἐρέει τὰ θέσφατα" παρ᾽ Ἐπιχάρμῳ" ἤτοι παρὰ τὴν 
ῥῆσιν εἴρηται" ἢ ὡς ᾿Ασκληπιάδης ἐν ς΄ τρωγῳδουμένων ἄριςον 

αὐτὸν γεγονέναι ἀλήθειαν εἰπεῖν" ἐγένετο δὲ καὶ ἕτερος 3). 
ῥησκόμενον " ὠντὶ τοῦ λεγόμενον ᾿). 

ῥητόν" φανερόν. 
ῥήτορω" καὶ τὴν γυναῖκα. ᾿Αριςοφάνης. 

ῥητορικὴ γραφή" ἣν ἠγωνίζοντο οἱ ῥήτορες" οὐ γὰρ πάσας ἠγωνί- 

ζοντο τὰς δίκας τὸ παλαιὸν οἱ ῥήτορες, ἀλλ᾽ ἐνίως " ἄλλοι 
δὲ ῥητορικὴν γραφὴν εἶνωι λέγουσι τὴν κατὰ ῥήτορος γινομένην, 

γράψαντός τι ἢ εἰπόντος ἢ πράξαντος παράνομον" ὥσπερ λέγε- 

τῶι πρυτανικὴ γραφὴ καὶ ἡ κατὰ πρυτάνεως, καὶ ἐπιςατικὴ ἡ 

κατ᾽ ἐπιςάτου 5). 
ῥήτορες" οὐχ οἱ συνήγοροι, ἀλλ᾽ οἱ τὴν ἰδίαν ψνώμην λέγοντες " 

καὶ τὸ παρ᾽ Ὃμήρῳ (ῥητὴρ) οὕτως ὑπολαμβάνεται δ). 

ῥῆτραι" συνθῆκαι, λόγοι, ὁμολογίαι. Ὑαραντῖνοι δὲ νόμους καὶ 

οἷον ψηφίσματα παρὰ Λακεδαιμονίοις ῥήτρω Λυκούργου νόμος, 

ὡς ἐκ χρησμοῦ τιθέμενος" οἱ δὲ ῥήτρως διμολογίως, οἱ δὲ συν- 

γράμματα" καὶ ῥητροφύλακας τοὺς συγγραωιμματοφύλακας 7). 

ῥήτωρ᾽ τὸ παλαιὸν ἐκαλεῖτο ὃ δήμῳ συμβουλεύων καὶ ὃ ἐν δήμῳ 
ἀγορεύων, εἴτε ἱκωνὸς εἴη λέγειν, εἴτε καὶ ἀδύνατος, εἴτε 

1) Ἠδβγομιαβ ῥησίδιον. Οἷ, Π5ι. ΥἹ, 2575 Α. 
2. ΟἹ Ρ0]}. ΟἹ, 4.19. 
5) Οοάοχ Ῥησός" ὡρχός" ὃς αἱρέσει. ΟἿ, ΤΙ65. ΥἹ. 2575 Β. 

Νοη 583αἰἰ|5αοι! Μ. δοβιμιαιϊ, αἀ Ποργοῖ. 
4η ΠΘβγοἾ15 ῥησκοιένων. 
5) (οάοχ τῶν παλαιῶν. Οὐοτγοχὶὶ Πορήάθιβ. ΘΙ ΠΩ] Υ [(6χ. 

τοι. ΒοΚκΚ. ρ. 299. 21. Οἱ. Παγροογαιοηοιη οἱ ]μοχίο, τμοίου, 
ρ. Ῥιιοίϊαμ. Ρ. 677. 14. 

6) ΑΑ44Ὶ ῥητήρ οἱ οονγοχὶ Οοά. ἰθοὶ, ὑπολαμβάνει. (Οοϊηροπα 
5]. ῥήτωρ ἰηΐντα, 

7) Οοίοχ ῥῇτρα --- λύτρα Λυκούργου. 
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χαὶ ἀπὸ τοῦ βελτίξτου καὶ δικαιοτάτου συμβουλεύων, εἴτε ἐπ᾽ 

οἰκείοις λήμμασιν: καὶ ὃ Δημοσθένης τοῦτον καλεῖ ῥήτορῶ, 

ἐπειδὰν λέγῃ" ῥήτωρ ἡγεμὼν καὶ ςρατηγὸς ὑπὸ τούτῳ καὶ 

ἑτέρωθι" ἐγὼ δὲ εἰ μὲν ὡς συμβουλεύων ὑμῖν ὅτι ἂν συμφέρειν 

ἡγῆται ῥήτωρ ἐςίν, οὔτε ἀρνοῦμαι οὔτε φύγοιμ᾽ ἂν τοὔνομα 

τοῦτο᾽ εἰ δὲ, οἵους ἐγὼ καὶ ὑμεῖς δὲ δρᾶτε, ἀπαιδεύτους καὶ 

ἀφ᾽ ὑμῶν πεπλουτηκότας. οὐκ ἂν εἴην οὗτος ἐγώ. Καὶ πολλοῖς 

ψηφίσμασι παραγέγραπται Ῥητορικὴ ἐκ βουλῆς, (εἰ) εἰσφέρει 

τις γνώμην ἀλλὰ μὴ αὐτὸς ἰδίᾳ τύχῃ εἰσηγούμενος 1). 

ῥήτωρ᾽ συνήγορος. δικολόγος " καὶ ὃ τὴν ἰδίαν ἀποφαίνων γνώμην 

κριτής, παρὰ Σοφοκλεῖ 3). 

ῥηχιάδαι ἢ ῥηχάδοι" οἱ τοὺς καταδίκους εἰς τὰς ῥαχίας βάλλοντες ὃ). 

δία." ἀκρωτήρια, ὄρθια καὶ τὰ εἰς θάλωσσαν ἐγκείμενα 3). 

ῥδιγοῖ" ψύχει, συνέχεται ὑπὸ κρύους 5). 

ῥδιζοτόμοι" φΦωρμωκεῖς, βοτανικοί δ). 

δικνά" ἐρρυτιδωμένα., ἀσθενῆ 7). 

ῥικνόν" καμπύλον ὃ). 

δικνός" ὃ πεῴρικώς, παρὰ Σοφοκλεῖ 5). 

ῥινῶν" ἐξαπατᾶν" οὕτως Μένανδρος 19). 

ῥικνοῦσθαι" τὸ διέλκεσθαι καὶ παντοδαπῶς διωςρέφεσθαι κατ᾽ εἶδος " 

λέγεται δὲ καὶ ῥιγνοῦσθαι τὸ καμπύλον γίγνεσθαι ἀσχημόνως 

καὶ κατὰ συνουσίαν καὶ ὄρχησιν κάμπτοντω τὴν ὀσφύν" Σοφο- 

κλῆς ᾿Ιχνευταῖς 11). 

1) Ὥδιη. σ. συντ. 5.20. ΜΙά. ξ 189. Νοία Ῥμοίϊππι ἢάΡΘΓΟ 
ἀφ᾽ ὑμῶν πεπλουτηκότας. ἴη ἤπο (οὐοχ: ἀλλὰ μὴ αὐτὸς ἰδίαν 
τύχης ἡγούμενος, 4π04 οοτΥΓαχί. 

2) Ηεβγομία5 Ππαροὶ ἢ κριτής, 5864. οχα! ΠῚ Θορἤο0}15 ΠΟΙΏΘΗ. 
Οἵ. βαρτα ρ]οββᾶμη ῥήτορες. 

5) Ἠοβγομῖαβ ομτ ἢ ῥηχάδαι. 
ἢ Ποογομίυ5. Οἵ, Τηπογα. Π]. 86. 
ὅ) (οάοχ ἀπό. 
5) [τὰ [ἀθΌ] πη ἰηβογρ5ι: ΘΌΡΠΟΟΪ68. 
7 Οοάοχ ἐρυτιδωμένα. 
8) ΟΥ. Βυμηκ. Τί. 338. 
9) Οἱ, Ποβγοῖι. ῥικνὴν ὄψιν" Ζυδθ ᾿ρ88 ΒϑΟρἢ 0115 σϑῦθὰ νἱ θηΐαν. 
19) Τάθριη ἰγαάππηὶ Λθ]ὰ8 ΠΙοηγδίαθ οἱ Ῥαυβαηϊᾶβ ἃρυὰ βίαι. 

Ρ. 1822. 45 οἱ 998. 51 οἱ δὐἀάδυπὶ ᾿ρβὰ Νθηδηανι γουῦὰ:: ἐγώ γ᾽ 
ἐπίςαμαι ῥινᾶν. 

ἘΠῚ γόνυ". Ποργοῖ, οἱ .ῬῸ}}. ΕΥ̓͂, 99, 
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ῥιπάς" ἀνέμου συςροφήν 1). 

ῥιπίζεται" παρακαίεται 3). 

ῥίψασπις " δειλός 5). 

δινώμενος " μυκτηριζόμεενος 4). 

δίσκος" ὃ τὰ ἀργυρώματα ἔχων καὶ τὸ πρόχειρον ἀργύριον 5). 

ῥιψάδ᾽ ὠγείρων" 5). τ τ Ὁ τ 

Ῥόδια" μύρα ἢ). 

Ῥοδιωακὸν καὶ οδιάώς - εἶδος ἐκπώματος " οὕτως Δίφιλος 5). 
Ῥοδίων χρησμός" Ῥόδιοι τῇ Λινδίᾳῳ ᾿Αθηνῷ θύοντες καθ᾽ ἑκάςην 

ἡμέραν ἐνδιετέλουν τῷ ναῷ εὐωχούμενοι" οὐκ ἦν δὲ αὐτοῖς ἔθος 

ἀμίδα εἰσφέρειν... ... ἀμίδα" συγκαταινέσωντος δὲ, πάλιν 

ὠνεπυνθάνοντο χαλκῆν ἢ ὀςρωκίνην" ὃ δ᾽ ὀργισθεὶς ἀπεφήνατο 

μηδετέρων" διὸ τὴν παροιμίων τάσσεσθαι ἐπὶ τῶν περιεργότερον 

πυνθανομένων 5). 

Ῥοδώπιδος ἀνάθημω" ἐν Δελφοῖς ὀβελίσκοι πολλοί" ᾿Απελλᾶς δὲ 

ὃ Ποντικὸς οἴετῶᾶι καὶ ἐν Αἰγύπτῳ πυραμίδω, Ἡροδότου ἐλέν- 

οντος τὴν δόξαν" ἦν δὲ Θρᾷσσα τὸ γένος, ἐδούλευσε δὲ σὺν 

Αἰσώπῳ Ἰάδιμονι Μιτυληναίῳ, ἐλυτρώσατο δ᾽ αὐτὴν Χαράξας ὃ 

Σαπφοῦς ἀδελφός" ἡ δὲ Σαπφὼ Δωρίχων αὐτὴν κωλεῖ 10). 

ῥύζειν" κυρίως μὲν ἐπὶ τῶν κυνῶν, μεταφορικῶς δὲ ἐπ᾽ ἀνθρώπων 1). 

1) Οοάθχ ῥίπως οἱ συςροφή. 
2) Ατῖβϑι. 0], 857. Ἠθβυοῆ. οχρ. ὠνακινεῖται. ϑαρνὰ Βαθαϊ- 

τη5 ἐρριπίζετο. 
5) Οὐ. Ἠοβγομίαπι οἱ Ρο]}. ΥἹ. 151. 
ἢ)ὴ Ο(ὐὐάδθχ ῥινόμενος. 
5) Ῥ0]]. Χ. 1357 ὁχ Απίρμᾶπθ αἰϊοσί. 
6) 1αἴοὶ Γαδείρων, 50.101 ΒοιηματάγυβΒ. Παυᾶ 8815 Θυ!θη5 

Θὰ Β0ΒΡΙΟΙΟ οδῖ, χυϊάθπι οοπίαϊοῦη ΡΙπά. θγιῃ. ΙΧ, 104: 
διψ δ᾽ ἀκειόμενον ἐγεῖραι 6χ διηθπααϊίοηθ θυ ὶ. 
7 Οἵ. Ἠοβγομίαμῃ. Ὑἱάθ Αὐῖ]βὶ. ᾿υγϑιβίγ, 944. 
87 ΟἹἮἨ, Πόβγοῖι. οἱ ῬῸ}]. Υ]. 96. ὨΙΡΠΠ Ἰοοὰπι βθυγαν ΑἸ θη. 

ΧΙ. 496 Κ᾿. 
9) Οοάοχ ἐδιετέλουν, Ῥοιδοημθ. διετέλουν ἐν τ. Να!ὰπὶ οϑὶ 

Ἰασυπᾶο βἰσπαιη ἴηὼ (ἰοάϊοθ. ΟἿ, Πίοροπ. 704. 
10) ΟἹ, ἤοτγοαι. ΠΠ. 1584, Αρθ}]ὰ5. Ιασάαιαν. ἀαοααθ ἴῃ ο]οβϑὰ 

Ιζυψελιδῶν ἀνάθημα. Δάάο Αἴμθη. ΧΗΠ, ὅ90 Β. Οοάοχ ἄδιονι ---- 
ἐλυτρώσωτο δ᾽ αὐτόν. 

41) (οάοχ ῥόζειν, οἵ, διργὰ ῥάζειν. 
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ῥοθεῖ " ὁρμεῖ ὃ). 
4 ς Ω δ υνὰ δι τς , Ν ἜΜ ὃ Ἷ 2 

εὐόθιον" ἡ εἰρεσία" καὶ ῥοθιάζειν τὸ ἐρέσσειν συντόνως 3). 

ῥοδωνιά" ἐςὶ μὲν ὃ τῶν ῥόδων λειμών "" ἄλλοι δὲ καὶ τὴν ῥοδοδάφ- 
γὴν οὕτω Φασὶ καλεῖσθαι" ἕτεροι δὲ εἶδος ἀμπέλου φερούσης 

Ν ͵ δι οι. Ν ᾿, -Ὁ 3 

ςῶφυλὴν παραπλησιίᾶν τῷ ῥόδῳ κατὰ τὸ χρῶμα ). 

ῥόθιον" τὸ μετὰ ψόφου κῦμα ἣ ῥεῦμα" σημαίνει καὶ τὴν εἰρεσίαν" 

καὶ ῥοθιάζειν τὸ ἐρέσσειν συντόνως " ̓Αριξςοφάνης Βαβυλωνίοις " 
͵ “- ͵ , Χ , - ἰχ 2 ͵ 

κατάγου ῥοθιάζων φησίν" καὶ πάλιν' Ναῦς ὅταν ἐκ πιτύλων 

ῥοθιάζῃ σώφρονι κόσμῳ ἢ). 

ῥόθῳ" ὁρμῇ ὅ). 
ῥοιάς " Ἴωνες ἄνευ δὲ τοῦ τ ῥόας" οὕτως ᾿Επίλυκος 5). 
ῥοίβδην" ὡς ἐπὶ ῥεύματος, σφοδρῶς, φοβερῶς ἴ). 

ῥοίδιω " ῥδως ὃ). 
ῥοῖζος" παρ᾽ Ὃμήρῳ θηλυκῶς" πολλῇ δὲ ῥοίζῳ πρὸς ὄρος τρέπε 9). 

ῥομβεῖν " σφενδονᾶν. 

ῥόμβον" κίνησιν ἢ κύλινδρον 19). 

ῥόμβος ὃ ἔχουσιν οἱ ἐπιθειάζοντες ὡς τύμπανον." οὕτως Ἐὔπολις "!). 

ῥοπαλίζει" κινεῖ, ςρέφει ὡς ῥόπαλον 15). 

ἑοπή" κλίσις 15). 

1) Ηδβγο 5. 
2) Οοάεχ εὐτόνως. ϑιμΩ 6 [μοχ. τμϑὶ. Β κκ. ρ. 800. 12. ΟΙ 

Ἠάγροογ. οἱ ᾿πῖγα. 
5) Βιπη τοῦ ἴοχ, τηθί. ΒΈκκ. ρ. 299. 98. Οἱ, Ηαγρ. ὅ86}ο]. 

ΤΏδοοῖ. ΧΙ. 10 6 (ὐταίϊηο αἴοτσι. 
4) (οάοχ εὐτόνως. ᾿βΒτονῖα8 βιρΓᾶ. 
5) Ἠδβγοϊ 8. 
6) Ὑάς ἤρι!γοῖ Ἰοοῦμὰ ἁρυαὰ Αἴμοη. ΧΙῪ. 650 Κ΄. 
7) Οοέοχ ῥοίβδειν. Οἵ. Ηδογομίαιη ῥυβδην. 
8) Ηδδο 5ἰποθῦα ἰοτγιηὰ εβὶ, οἵ, Αἰῇθη. ΧΙΥ. 651 Α οἱ ΡΏγγη. 

0]. ρΡ. 86. 
5) ἤοιῃ. Θάγϑ55. ". 515. 
10) ΟἹ. Ρίπάαγ. ΟἸγαιρ. ΧΠΙ. 154 οἱ 9]. 5864. [1ἴ6πὶ Βαβι. δά 

Ὠίοη. Ῥογίθσ. 1154. 

11) ΡΙυγα 6 ΒΙάγμη!. Θομπηη θη Γ}18 βουγανιΐ 5080]. ΑΡ0]]. ΒΠοά. 
Ϊ, 1164 οἱ ΠΥ. 145. Οἱ, Ῥυβίαι!. ρ. 1887. 47 εἱ ἴγπιοὶ. Μ. 
Ῥρ. 706. 50. γιάθΘ Τ658. Ὑ]. 2420 Β οἱ ΝΜ. ϑομμαι. θιάγιι. 
γθῦ. 
ἔμ) Ἠ Ργο 8. 

15) ΠΟΥ οΠ 9. 
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ῥόπτρον" ῥόπαλον ἢ παγὶς ἣ τιμωρία 1). 

ῥοῦν τὸ ἥδυσμα" Σόλων. 

ῥοφήσομαι" ὠντὶ τοῦ ῥοῴφήσω λέγουσιν Ἶ). 
ῥοώδης " ῥεῦμα ἔχων. 

ῥυάχετον" θόρυβον 5). 

ῥυάχετον " τὸν ῥέοντα ὀκχετόν. 

ῥοίβδην δαψιλῶς ἢ). 

ῥυγχάσαι" τὸ μυκτηρίσαι 5). 

ῥύγχος" τὸ πρόσωπον" Κρατῖνος καὶ ἕτεροι δ). 
ῥύδην" ὁρμήν Ἴ). 

ῥύδην σφοδρῶς καὶ ἀθρόως " οὕτως Κρατῖνος 8). 

ῥύζειν " ὑλακτεῖν 5). 
ῥύζων" πενθῶν 19). 
ῥυθμίξει" διατυποῖ, κανονίζει, εὐθύνει 11). 
ῥυθμός τάξις ἔμμελος ὠκόλουθος ὡρμονίᾳ "32). 

ῥυμβονᾶν" διωρρίπτειν 13). 
ῥυπαίνω" ἀντὶ τοῦ ὑβρίζω" Φερεκράτης 13). 

Ῥύπες " πόλις τῶν ᾿Ωλενίων Αχαιῶν" οὕτως Αἰσχύλος 15). 

ῥύπον καὶ ῥύπους" τὰ δεχόμενα τὰς σφραγῖδας" οὕτως ᾿Αριςοφάνης 15). 

1) Ῥείδτο δά ἔν. ΗΙρρ. 1172. ΟἿ. Ηδδβγοῖ. Ἠδγροον. 
2) ΟἿ, Οορείαμπη ποθι. Υ. 406. 
5) Εχ Ατιβι. [,γϑιβίγ, 170. Οἵ. δυο. 
4) Ἠδβγομιυβ. ῥύβδην. ΥἹΑΘ6 “5 ρτγᾶ, 
5) Ἠδβγο 9 παροὶ ῥυνχιάζειν. 
6) ΕΓ, Απιαῖν, Βοκκ. ρ. 118. 9. Αἴδμοη, ΠῚ. 98 ἢ. Οπιηθ5 

ἸΠ 61 ἀ6ῃη. 
7) Ὠοργᾶθιβ υϑυαηιὶ ϑβρ] αν ὁρμῇ. 
8) Οἵ. Ηεβγομίυμ. 
9) Οἱ. ῥάζειν οἱ Ἠδεγοβίμηι. 
10) ϑρθοῖαὶ Ἠουμρρὶ ἸΙοοὰπι 4 αθιη γ146 βαρτγὰ ν. ῥάζειν. (οἀ. ῥυζῶν, 
11) Βτγονίυ8 Ηθβυοῃϊα8. Οοάοχ διωτυπεῖ. 
12) ΒΙΠΉ114 ΗΘΒγ ΟΠ 8. 
13) Ἡρβριοἰϊαγ Αϑ] πὶ χαϊάδιη Ἰοοὰ5. 4αθπὶ βουνᾶυ! ᾿παδίαι ἢ. δὰ 

Ὠίοη. Ρογίθρ. 1184. Οἱ. Πδι. ΥἹ. 2457 (. 
14) ΑἸῖὰ οχρ. Πθβϑγοῆ. (ἝἸοβθὰ ἴῃ ϑβυμηηᾶἃ ρᾶρ. ἃ ΘΟΓΓΘΟΙΟΓΟ 

Δη114. 
15} ΟἹ, Ἠοϑγομίαπι γν. Ῥύπας. ΑΘΒΟΏΥ" γϑυϑαπ νἱ46 ρα ϑέγαθ. 

ΝΠ. 587. Οοάοχ ῥύπαις. 
16) Αγϊδῖ, 1, γειϑίγ. 1199. Οἵ, Πδδγοῖ. ΡῸ]1, Χ, ὅ9. Ρδτγη. 

Εο], ρ. 58. 
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ῥυπᾶν᾽" μεςὰ ῥύπου εἶναι 1). 

, ῥυππαπαί" ναυτικὸν ἀναφώνημα 3). 
ῥύπτει" ἀποκλύζει, σμήχει ὃ). 

ῥύπτομαι" σμήχομαι ἢ). 

ῥυσά" ἢ μῶᾶρανσις ἢ γῆρας ὃ). 

ῥυσήμωτα. τὰ ἐπὶ τῶν ὄψεων τῶν γεγηρακότων σπιλώματα. 

ῥύσια" ἐνέχυρα" καὶ ῥυσιάζεσθαι" τὸ ἐνεχυριάζειν. 
δ , 

ῥυσίων τὴν τῶν τόξων τάσιν δ). 

ῥυσίοισιν" ἑλκυς αἷς 7). 
ῥυτῆρας καὶ βρυτῆρας" τὰς ἡνίας ὃ). 
ῥυτά " εἶδος φιαλῶν, τάχα δὲ οἷον ῥυτίδας καὶ συναγωγὰς ἐχου- 

σῶν 5). 
ῥυτά" πήγανα" οὕτως Κρατῖνος 10). 
ῥυτήρ᾽ ἁπλῶς μὲν ὃ ἱμάς, κυρίως δὲ ἡνία, πωρὼ τὸ ῥύεσθαι τοὺς 

ἵππους καὶ τοὺς ἀναβάτας ὅπερ ἐςὶ σώζειν" ἢ παρὼ τὸ ῥεύειν 
δ ἐςιν ἀνακόπτειν καὶ ἀνεγείρειν τοὺς ἵππους 1). 

ῥυτῆρες " χαλινοί, ἡνίαι, ἱμώντες 13). 

ῥυτῆρι κρούων γλουτὸν ὑπτίου ποδός " Σοφοκλῆς 15). 

ῥυτίς" ἀσθένεια. 

ῥυτίσματα" αἱ ἀκέφριωι τῶν διερρυηκότων ἱματίων τὰ ἀναπληρώ- 

ματα ῥυτίσματα ἐκάλουν οὕτως Μένανδρος. 

ῥυφεῖν" τὸ ῥοφεῖν" οὕτως Ἱππῶναξ 15). 

1) ὕξυγρατν!ε Ατὶβῖ. ΡΙαι. 266. Οοάθχ ῥυπσά. 
2) Ἠδθγομίυβ. Εχ Ατὶϑὶ. ἤδη. 1075. Οἵ. [μοχ. τηοὶ. Βϑικ, 

Ρ. 446. 52. 
8) Ηδβυ θυ. 
4) Ατὶβϑί. Ἀόδάσγη. 17. 
5) ΟἿ. Τρϑοκ. Ῥᾶγα]. ρ, 888. 
6) Ἠδβγο 5 μαροὶ ῥυσίωαν βολάν, 6 ἰγᾶσίοο ροθίὰ αἱ νἱά δίων. 
7) Ἠδβγοθ5 Ὠαρθὶ ῥυσίοις ἐνταφαῖς, αὐ ἀαθιμ Ἰοοαη νυἱάθ 

Μ. ϑομιημαί, 
8) (οάοχ ῥυτῆρας. Ὅοτν. ὕομει. Οἵ, Ἠδβγοβίυμη ῥυτῆρες. 
5) Ηἴπο οιβθπάα ἴμχ. τῇῃϑὶ. Βεκί. ρ. 299. 81. ΟἿ, Ἠαγροοι. 
10) Νριηρθ ἐν ὍὭραις, υἱ ὁχ Ἠάτροοῦ. ραϊοὶ. ΑἸὰ ΠΘογοἢ. 
11) Οοπίτγαχι! ἴμοχ. τηοὶ. Βακῖς. ρ. 299. 28. 
12 Οἵ, Ἠδβγομίαμη τ. ῥυτήρ. 
15) Ρ]υγα βούγανιὶ Ἠδβγοῆ. 4. νυ. 
14) Απιαῖι, Βοκκ, ρ. 115. 11 Ἰαυάαϊ οχ Αὐβίορῃδηῖ5 Ρ]αίο. 

γιά ργαθίογοα πδίαιῃ. ρ. 1450. 59, 
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ῥύψαι" σμῆξαι ). 

ῥῶμα" ὅρμημω 3). 
ῥῶμα" τὴν ῥώμην" ὡς γνῶμα τὴν γνώμην ὃ). 

ῥωμαλέως " ἰσχυρῶς Ἧ). 

ῥώμη" ἰσχύς ὅδ). 

ἐν κόκκος ὃ). 

ῥῶπο μίγμωτα, χρώματα ὅσα βαφεῦσι ζωγράφοις μυρεψοῖς 

με ϑας τᾺ ὅθεν ῥωποπώλης" ὃ μυροπώλης " τινὲς δὲ καὶ τὸν 

παντοδαπὸν Φόρτον ῥῶπον εἰρήκασιν Ἴ). 

πος" μηθενὸς ἄξιον 5). 

πος καὶ γέλγη᾽ ὃ ποικίλος καὶ λεπτὸς φόρτος 5). 

ῥῶσαι" ῥῆξις 19). 
ῥῶσθαι" σπουδάζειν 11). 

ῥωςήριον " πωρορμητήριον 15). 

Τέλος τοῦ Ῥ ςοιχείους 

1) ῬΙατα Ἠδβγομῖυ8. 
2) Ποβγο 5. 
3) Ἠδβγο μία. 
4) ᾿Ηδϑγοθαβ ῥωμαλέος. 
᾿ ΡΙυγὰ οβγου8. 
96) ΘΆΒΡΙΟΟΥ βδούδιη ϑ]οβϑᾶηι) 6888 ἀποΐδιη 6 «165. αὶ, 65. 8, 

ΨοσαΡαΪ α σοὶ θᾶγθαγαμη Ὠὰοῖαν ἃ0 Αἰΐ]ο]5 15, οἵ, Α6]. Ὠίοη. 
ἀρυὰ Ἰπυβίαιἢ. ρ. 1488. 59 00}]. 1688. 456. γΙάο φυσαθ Ηδβγοῖ.. 
Απίϊαιι. Βοκκ. ρ. 105. 2ὅ οἱ Ῥῇοῖ. νυ. ῥάξ, 
7 Ἐχ Δο]ῖο θιοηγϑῖο, οἵ, ᾿ὐαδίαιῃ. ρ. 927. 68. Εδτο ϑαάθπὶ 

Ἠδδγοῖ. μαροὶ, χυοσαμη 50 081 μίγμωτα ργὸ μίγμω. Ῥταθίθγθᾶ 
δ1 Ρμιοῖ. ν. δ ἐν ἠϑαμον: Ρῆτγη. ΒΚ. ρ. 61]. 81. Βθηῖι. δα 
Ν1]]. ρ. 499. θβᾶπη. δά ῬΠΊ]θπι. Ρ. 118. 

8) Πο 08. 
9) ὙΙ46 ϑυρτὰ Λοϊίαμη Π᾿οπγδίαμη,, ἴμοχ, τιϑὶ. ΒΚ. ρΡ. 299. 27 

οἱ Ποβυοβίαμ,. 
10) Οἱ, Ἠδβγολίαπη ν. ῥωςήριον. 
11) Αἢ ρῖὸ ῥώεσθαι Οἱ, Ποβργοβίαμη. 
1.2) (οιπροπμοπαάδο βππὶ φ]οββϑὰθ ΠΠΘργοῖ. ῥωπητήριον οἱ ῥωςφήριον, 

“οἷ το5. Ορϑοῦγα οϑβί, 



199 

᾿Αρχὴ σὺν θεῷ τοῦ Σ. 

πὰ" Ε  τορενος τὰ σῷωα" εἴρηται δὲ ἐπὶ θηλυκοῦ σᾷ ἡ πόλις 

οἷον σῴα ἡ πόλις 1). 

σἄ" τὰ σῷα λέγουσι μονοσυλλάβως ὠπὸ τοῦ σῷα συναιροῦντες " 

καὶ τὸν σῷον καὶ σῶν καὶ σῷοι σοῖ" παρὰ δὲ Θουκυδίδῃ δισυλ- 

λάβως σῷοι 3). 
Ἀ » - ’ “ 2 ͵ 3 Ἃ Ν . 

σμικρὸς ἐν σμικροῖς, μέγως δ᾽ ἐν μεγάλοις ἔσομαι" καὶ τὸν ὠμ- 
͵ ᾿ ΑΚ λ , 3 2 ͵ 2 Ν 9᾽ Ν Χ ὡνὴν τ 

φέποντ᾽ ἀεὶ φρεσὶ δαίμον᾽ ἀσκήσω" εἰ μικρὰ ἢ τὰ περὶ ἐμὲ 

καὶ αὐτὸς ἐκ τῆς ἀνάγκης ἔσομαι μικρός " εἰ δὲ μεγάλα, 

εἰκότως ἐπαρθήσομαι καὶ μεγωλοφρονήσω καὶ τὴν περιέπουσᾶν 

μὲ τύχην οἴσω τῇ διωνοίᾳ “). 
σωβαρίχην τὸ γυναικεῖον αἰδοῖον" Τηλεκλείδης ἢ). 

Σαβοὺς καὶ Σαβὰς καὶ Σαβαζίους " τοὺς βωκχεύοντας τῷ Σαβα- 
͵ Ἁ Ν !-ς2 με τηγέ -Ὁ- ς Ν , ς ! 

ζίῳ" τὸ γὰρ σαβάζειν τῷ θεῷ τοῦτο᾽ ὑπὸ δέ τινων ὃ Διόνυσος 

Σωβὸς κωλεῖται 5). 
᾽ 

σαβύττης " ξυρήσεως εἶδος δ). 

") Οοπτυθηῖ 5080]. ΡΙαὶ, σι, 111 ἃ ὑ] ΘοΥΤαρίὰ βιηΐ γοῦρὰ 
χρόνος δ᾽ οὐ πάμπολυς ὅτε δένδρων αὐτόθεν εἰς οἰκοδομήσεις τὰς 
μεγίςας ἐρεψίμων τὠηθέντων ςεγάσματ᾽ ἐςὶν ἔτι σᾷ, ἀθ 400 Ἰἰοθ0 
σά Ἀυμβηκ. Τιπι. Ρ. 187. Εἰχαϊάθιι ργαθία!θυὶη ςεγώσμωτα ἐςὶν 
ἃ ἔτι ἦν σᾶ. Οἱ, Ῥτο]οροιμη. Ρ: 99. ὕπαβ Βορίῃμῃιυβ 818 Ὠαβρθαΐ, 
γ]6 015 ἴῃ δἀποίαι!οηθ 564 αθηί!. 

2). Οὐ, θοῦγ. ἴμοχ. τῃϑὶ. Βεκκ, ρ. 802. 20 ΞΡ] ]οἰϊου σᾶ" σῷα. 
Τοηθπηι8 ΟὈβογυαοπθπὶ 611} ΠΙΟΠΥ 511, ἰθδίθ Εἰ αβίαιϊῃ. ρ. 909. 
41, χαὶ ἄμπο8 αἰΐοτί Ατιβίορ μηδ ΒΘΠΔΙΟΒ ἡ μᾶζα γὰρ σᾶ καὶ τὰ 
κρέα χὦώ κάραβος οἱ οὕτω παρ᾽ ἡμῖν ἡ πόλις μάλιςα σῶς ἂν εἴη, 
4005 Ιο6058 γἱάθ5 Βοθιίμαπι οοπἤ 1588. απ αἰοογοὶ εἴρηται δὲ ἐπὶ 
θηλυκοῦ σᾷ ἡ πόλις. Ῥαϊδη δϑὲ ὑϑοϊβϑιηθ. ΟΟΥΓΟΧΙ556 ΠΟΡΓΑΘΌΙ 
καὶ σῷοι σῷ παρὰ Θουκυδίδῃ" οἱ δὲ δισυλλάβως σῷοι. Ἰμοσὰ5 65 
ἴῃ ΤΠυογα. [. 74 τηρὰ., οἵ. ΡΠοῖ, ν. σῷ. Σῶν ἰεριίαν ΤΗπογά. 
Π. 84. Υἱάθο ρῥταθίογθα Ρίθιβ. δίοοι. ρ. 948 οἱ ἢ1πάᾶ, δ ἤϑι. 
ὙΠ... 1729. Οοροῖ. Οταῖ. ρ. 89. πειῃ. ΙΧ. 394. Χ, 90. 

ὅ) ΟΙοδδὰ ἴῃ τηΔΙσίηθ ἃ ᾿ηΔηὰ δηἰ 4, οιρα βϑαπὶ Ρ]ηαδγ, 
Ργίῃ. ΠΠ. 191 544. Οοηγνθηὶϊ ϑοιο]αϑία, 

4) (οάοχ σαβαρίχιν. ΟἿ, Ῥμοίαπι ροϑὶ σαρώβαρα οἱ Ἠδογοῖ, 
5) ΡΙοηϊὰ9 Παγρ. Ροβὶ τῷ θεῷ τοῦτο φυλράδιῃ ἀ665856 γἱἀθηϊαγ, 
6). Ὑ46 Ποβγοβίπηι ν. σάβυττος 11 ρ]αγὰ μαρθοί. 
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σαβάξαι" διασωλεῦσαι 1). 
Φ Ν 

σάβυττος " τὸ γυναικεῖον αἰδοῖον, ὠπὸ τοῦ σάττεσθψι καὶ βύεσθαι 

ὡς καὶ σάθη 3). 

σάγαωρις " κοπὶς ἢ πέλεκυς. 

σώγδας " μύρον τι ὃ). 
! Ἀ - 

σώψη" τὸ πλῆθος. 

σάγη φερέσβιος" τὴν πρὸς τροφῆς παρωσκευὴν θύλωκον ἢ). 
! ᾿ ε ’ ᾿ γ4 , 5 

σάγη" ἡ πανοπλία" σὕτως Μένανδρος ὅ). 
Ι ἃ -“-ρ᾿ κὰ Ψ 3) 6 

σάψμῶω" τὸ τῆς ἀσπίδος ἔλυτρον ὃ). 

Σάρα" ὠντὶ τοῦ ἀλήθεια " οὕτως ἹΚρατῖνος 7). 
Σάγνρα" ποταμὸς ἐν Ἰταλίᾳ καὶ τόπος ἀφ᾽ οὗ ἡ παροιμία." ἀλη- 
᾿βέξερα τῶν ἐπὶ Σάγρῳ ὃ). 

σάθων" ὑποκόρισμα παιδίων ἀρρένων " οὕτως Τηλεκλείδης 5). 

σαθρόν" οὐ σαβακὸν «ρὴ λέγειν 10). 
σωικονῆσαι" ἀντὶ τοῦ κινηθῆναι" ᾿Αριφοζφάνης ""). 

-- 

᾿Ὶ 
1) Οἵ, Ἠδϑγομίαμ γν. σαβάξας. 
2) Οἵ, Ηδβγομίαπι γ. σάβυττος. 
8) Ηδογο 8. ρῥτγδθίθγθα ἤὰθοὶ ἰοτηᾶῃ ψάγδας. Οἱ. Ρο]]. ΥἹ. 

104. οἱ ρίατα ἂρυὰ Αἰμθη. ΧΥ͂. 690 Ὦ. 
1) (]οββὰ ἴογίαβ88 Ρθ πὰ 6χ Φοπθ, οἵ. Ρο]]αοοῃ Χ. 99, ΥὙΠὰ6 

Ζύοαιθ ἤθβγοῦ. ν. σωγίς. “ 
5) ΕΟ. Ἠδβογομίαμη ν. σάκος. 
6) Ποβγο ἢ. υδβατρανὶῖ Ατιϑί. Ασοθάγη. 874. ΟἿ. Βίγαι. Ν. 
7 Οοάοχ αἱ τοῦ [ ἀληλήθειω. Οοτγοοίαμῃ ἴῃ Τη65. Β'ἃ ταις 

ἀϑαγραᾶγιὶ ΑΘ] 8η. ΠΙβι. Αηπη. ΧΙ. 10. Οἱ, Νίθραμν, ΗΠϑι. οι. 
ΠῚ. πη. 906. 

8) ῬΙατα 6 Ῥαυβδηϊα ἀθβογίρϑιὶ πδβίαϊ. ρ. 278. ὅ. 46 [πἰϊ. 
δα Ζξθηοῦ. 117. δυϊά. ν. ὠληθέςερα. 

Ποβυ ἢ! α8. ομλ 1 Τ]6011615 ἀποίου αἴθ πη. 
10) Ἡρβγοθὰ5 ἀοοοὶ σωβακὸν (ΙΟΥΏ ΠῚ 6886. 
11) Οἱ. Ἠδοβγομίαιη σαΐ" τὸ κινηθῆνωι ἁπλῶς οἱ σαικωνῆσαι" 

διωσαικωνή. ὙἸΔ65. αἰγαιηααθ σ᾽] οββδᾶπη ΘΟΠΙ ΘΟ ΠΏ 6586 50: 
σαικωνῆσαι. διωασαικωνῆσαι" τὸ κινηθῆναι ὡπλῶς. [Ι͂,6χ. δοῇμπ). 
σαικωνίσαι Ὠαροὶ. Λἀποίαϊ Πορθτγαθιϑ: [ουβᾶη σωλακωνίσαι, ΤΩΘΙΏΟΥ 
ΟΡἷποι Αὐ]βίορι. ὕ8βρ. 1169: ὠδὶ προβὰς τρυφερόν τι διασαλα- 
κώνισον. Ουϊὰ ἰοὺ 5ἰσῃίποθὶ Ἰρποσαθαπὶ γϑίθυοϑ (ἀταιητηδιοὶ ; 
486 ϑοβμο!]αδιὰ ΒΘΓΥΑΥΪ,, 6 ῬαμπΡὮ]} ἰοχῖοὺ τηᾶρπᾶμη ῥᾶγίθιὴ 
ἤυχοτο, οἵ, Ἠδηϊαπι ἀ6 Ηρδδγοῖι. [κμὸχ. ρ. 105, Τιρσοθαπὶ διωσῶ- 
λωκώνισον, διωλυκώνισον, διωλακώνισον. Οἱ ᾿ἰαπάαϊαν ΠθΙΠΡΡΙ 
Ιοοῦβ ἰοθάθ οογγυρίαβ 681. 504 σαλάκων αἰοίίαν ὁ προσποιούμενος 
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σαίνει" κολακεύει, σείει" ὡς ἐπὶ τῶν κυνῶν σαινόντων τῇ οἰκείᾳ 

οὐρᾷ "). 
σαίνουροι" τὰς οὐρὰς σείοντες 3). 
σαίρει " κοσμεῖ ἢ χαίνει ὃ). 
σαίρειν. οὐ σαροῦν" μᾶλλον δὲ κορεῖν λέγουσιν" καὶ ἀκόρητον τὸν 

ἀσάρωτον" καὶ κορηθδῆναι καὶ τὸ σωροῦν κόρηθρον- καὶ κόρημῶ 

τὸ κάθαρμα ἢ). 
Σώχαι" ἔθνος Σκυθικόν 5). 
Σάκας" ἐπεχαλεῖτο ὃ τρωγῳδοποιὸς ᾿Ακέξφωρ, ὡς ξένος καὶ βάρβα- 

ρος " οἱ γὰρ Σάκαι Σκυθικὸν γένος ὃ). 

σακέλλιον " βαλάντιον ἢ). 
σακεσφόροι" ὁπλοφόροι, ἀσπιδηφόροι ὃ). 

σακεύουσι" τὸ ὑλίζουσι παρ᾽ Ἡροδότῳ 5). 

σῳκυφάνται" οἱ πλέκοντες τοὺς γυργάθους ἣ τῶν λινούῴφων οἱ τοὺς 

σάκκους ὑφαίνοντες 19). 

πλούσιος εἶνωι πένης ὥν οἱ σαλακωνίσαι 146 πὶ 5ἰσπ!ποαὶ αυοα 
ἀλωζονεύεσθχι, εἰοαὶ Ῥῃοία5 ᾿ηἷτὰ ἀοοοὶ. Ηος οδτΐίθ πη π1}1} 
δα Ατιβίορῃδηθιη, οὐαϊ8. ὙΘΥΒΙ ΘΟ 118 ργαθίθγθα οοηἰγὰ ἁγίθπι αβῖ, 
Ὠδπὴ ἰγιργάογ8 οἱ δηδρδθβίαᾳβ ᾿ῃΘΌΔΥ ΘΙ ΘΟ αησαηΐαγ. Νοη 
ῬΓΘΙΠΟ 5 ΒΡ οοηθπη ροθίδιῃ ἀθάϊ8868 διωσαικώνισον, οἷ. Μεΐποκ. 
Ηϊσι. τι. Οοπ. ρΡ. 98. 

1) Οἵ, Ποβγοβίαπι. 
2) Οἵ. Πδογοῖι. οἱ Εὐυβίαι ἢ. Ρ. 1821. 51. 
3) Οοάοχ χαίρει. (ἴ, 5610]. Ρ]αὶ. δθρ. 1. 557 Α. ΥὙἱάβ αυο- 

416 κγο. 
4 Οοάοχ καὶ τὸ σώρον. Οἱ, δὰ ΡΙΟΙΙ ο]οββᾶπη καλλύνειν. 

᾿Ακόρητος ΘΧΡΙΙΟαϊΓ πῃ ἰμθχ. τῃθϑὶ. Βοίκ. ρ. ὅθδὅ. 28 οἱ Ἰοσιῖαν 
Ατὶδὶ. Νὰ. 44. ΥἹἱάς Ρίεῖβ. Μίοογ. ρ. ὅ6ὕ, 8]105. 

5) Ποργοθίυ5. 
6) Ατοὶ. ἀν. 91, Οἱ, Πδβγοῖ. 
7ὴ Ἠδογομίυ5 σωκέλιον. (]οββὰ Που]ΟΪᾶ. 
9} Τυτ. ΡΠοοπ. 159. 
9) Ποτοάιϊ. ΓΝ. 25. ουἱϊ γϑάἊθ βιἰποθγαιη ἰοτηᾶιη. δάθιη Αηἰϊ- 

αἰτοἰδία ΒοκΙς. Ρ. 115, 52. ΟΡ βθυνδίίο δὶ Α.61}} ιοηυβ11, 46 πη 
γάθ ἀρὰ Ἐπυβίαίῃ. Ρ. 940. 19. Οὐάοχ ηὐλίζουσι ---- ἡρωδότῳ. 
Οἵ. Μ,ι ϑοβιηιάι. ὨΙάγηι. Ρ. 52. 
10) Οοάοχ σακηφάνται. επιοβίμ. ΟἸγηιρίοα. δὶ 12. 10] ροτῖρο- 

τὰπη σωκχυφάνται. Οοηγνοηῖ ἴ,οχ. τμοὶ. Β6κκ. ρ. 502, δ υδὶ 
ποῖα (ὐσΙσο σάκους μάθοτα, βοκκουαμη 50 ρδί58586 σάκκους. Ο, 
ΕΓ Χ.. 192, ὙΠ 9. }ἾΧ.. 39, 
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σωκίζειν" τὸν τρυγώδη διὰ σάκκου καὶ ςρέβλης ἠθεῖν οἶνον " οὕτως 

Δυκόφρων ὃ). 
σακοδερμίτης " Σοφοκλῆς Τρωίλῳ" οἱ μὲν τὸν ὄφιν, οἱ δὲ σκώληκα 

τὰ δέρματα διεσθίοντα " ἄμεινον δὲ τὸν ἐπὶ τῷ δέρματι χαλκὸν 

ἔχοντα, παρ᾽ ὅσον τὰ σάκη ἐπίχαλκα 3). 
σάκτρω" Φορμός" ὠπὸ τοῦ σάώττεσθαι" οἱ δὲ τὸν τοξικὸν κάλαμον 5), 

σάκος" οἱ ᾿Αττικοὶ λέγουσι διὰ τοῦ ἑνὸς κ ἢ. 

σωκτός" ὃ τεθησαυρισμένος καὶ πολύς δ). 

σαλάμβην" Σοφοκλῆς τὴν ὀπήν δ). 

Σαλαβακχώ" πόρνης ὄνομα ). 

σάλα" Φροντίς " οὕτως Αἰσχύλος ὃ). 
σαλωκωνία." ἀλαζονεία ὑπὲρ τὸ δέον" καὶ σωλακωνίσαι ἀλαζονεύε- 

σθαι" σαλάκωνας δὲ ἕλεγον τοὺς Ψεύςας καὶ μεγαλαύκχους ὃ). 

σαλάκων" προσποιούμενος πλούσιος εἶναι, πένης ὦν. 

σώλος " σαλευμός, τάραχος καὶ ἡ φροντίς 10). 

1) ΡΙαγτα Ρο]]. Υ]. 18, 411 ἤδδεγυοι. Οἵ. Μ, δοβιηάιϊ. Ὠιάγπι. 
ΘΗ": 

' 2) Οἱ Ηδδγοβίθμη ν. σωκκίζειν οἱ σακκοδερμιςής, ἨδγροΟΥ. γ΄. 
δερμηςφής οἱ 16χ. τῃοὶ. Βεικῖ. ρ. 240. 14. ἔὔφαϊάδιη ῥγαθί θυ πη 
ἰοΥὴ85 δερμήςης οἱ σακοδερμήςης., 6011] 115. ΠΟΙ] 8 γοΥ80Ὲ}13 
δοἠιάραα,, βολείαϊιμεα. Οἱ. Μ. Βομιηι 11 αἰδραϊαϊοηθιη Πιάγπῃ. 
0) 

τ 5) Ταἰθὶ θυσου, οἵ, Ρηοί. ν. σώμωκα οἱ Ρο]}]. Χ. 48. Ἐογίδββ6 
ΒΟ Ρο πάθη οδἱὶ σώκτης, οἵ, Ποβγοῆ. ν. σάρξ 1014. [ηἰἰ, ΠΙά6 πὶ 
Μ. δοβιηιάι. Ὠιάγηι. Ρ. 86. Οοάοχ σαίτεσθαι. 

4) ἂχ Αθ]ῖο θιοηγϑῖο ἃρῃὰ πβίαιϊη. ρΡ. 940. 18. ἤθοὶθ ῥγὰθ- 
οθριῖ, οἵ. Ατῖδι. Αομάγη. 74. 822, [παϊάραι ῬὮγΥπΙοΝ. ρ. 108. 
Μοον. Τποη. Μ. ρ. 789. 

5) Π δυο 5 Φαοοῦμπη ἰογίαββθ 507106 πολυχρόνιος. ᾿ὰχ Εἰ αρΟ] Δ 6 
Ἰαυάαί Ρο]]. ΥἹ. 18. 

6) (οἋοχ σωλάβην. ΪΤηΐτα τορος σαλάμβη, οἵ. Πδβγοβίαμη. 
ῬΡΙατὰαὰ δι. 11. 84 Α. 

7) Ατίβί. ᾳ. 7600, 4110]. ΡΊαγα ἤᾶθοὶ Πδβγοῖ. 
8) Ἠ βγο 5. οὐ! ΑΘΒΟΠΥΣ ποιηθη. 
9) Οοάοθχ ὠλαζόνας δὲ ἔλεγον" οοΥτοχιὶ Ποριαθα9. Ῥυγδϑιθσθα 

γον. Δ] 41 ἃ Χο 1886. ο]οθδᾶθ ἰΠ11]|0,. Υ. 0. 510: ὦὠλαζονεία, 
(δωπάνη) ὑπὲρ τὸ δέον, οἷ. Ποδγο. ΡΊυνα Πδι, Υ1. 52. ουἰι8 
ΟΟΡ 8. 8446. ὅ61)0]. ΡΙαι. ορ. ΥἹ. 490 "᾿. 

10) δ᾽ 211}1ὰ Ποβγοβίυ5. Οἱ. Πδι. ὙΠ], 41 ἢ, 
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Σαλωμίνιος᾽" ὃ ἐκ τῆς Σαλαμινίας καλουμένης νεὼς ἐρέτης " οἱ δὲ 

ὅτι Σαλαμίνιοι ἀγαθοὶ ἐρέται 1). 

σαλάμβη" ὀπή, καπνοδόκη " οὕτως Σοφοκλῆς 3). 

σαμώάκιον" κοσμωρίου τι γένος ὃ). 
σωαλώκων ἀλαζών ἢ. 
Σαλμυδησός" αἰγιωλὸς καὶ ποταμὸς ἘΠΛξείνω πόντῳ ὅδ). 

σαλοῦσα᾽ Φροντίζουσα - σάλα γὰρ ἡ φροντίς 5). 

σαλπίττει" ἀντὶ τοῦ σαλπίζει Ἴ). 
σάμακα᾽ Ἔρωτοσθένης ἀπέδωκε τὸν Φορμμόν, ἄμεινον δὲ τὸν τοξικὸν 

κάλαμον" οὕτως Λύσιππος ὃ). 
Σάμαιναι᾽" πλοῖω Σόάμιω ὑσὶν ἐμφερεῖς τὰς πρώρως ἔχοντα 5). 

σωμώκιω᾽ κοσμαρίου τι γένος τοῖς νεωτέροις 19). 

σάμβαλα" ὑποδήμωτωα 11). 

σαμβύκη" εἶδος ὀργάνου μουσικοῦ 13). 

Σαμιωκὸν τρόπον᾿ Κρατῖνος ᾿Αρχιλόχοις " εἰς ὑδηνίωαν ἐπισκώπτων 

μιννύω" ὑσὶ γὰρ ἐμφερεῖς εἶχε τὰς πρώρας τὰ τῶν Σαμίων 

πλοῖα, ὡς Χοιρίλος ὃ Σάμιος 35). 

1) Ποίθγαπη δά Ατίϑί. Εοοὶ, ὅ8 101 νυἱάθ 50}0]. 
2) Οοπίοσ βυρτᾶ. 
5) ὕοάοχ σαλιμωακίον, οἵ, ᾿ηἴτα, Πδβγοι. οἱ Ῥο]], Ν, 101. 
Ἅ) (άοχ σαλωμός. Οὐοτγοχὶὶ ΘΟ] Βη ΘΓ. 
5) 810 Οοάοχ. ἀῃ ἐν Εὐξείνῳ π. 7 Οἱ. Ποϑγοῖ. οἱ ΤΖοίζοι δὰ 

γοορῆν. 186 οἱ 1286. 
6) Ἠδβγοίυ5. 
7 (ἷ. Τη65. Υ1. 48 Ὁ. 
8) Ὑἱαθαηίαν Ποβγοι. ΡῸ]]. Χ. 48 οἱ Ρῃοῖ. βιρτα νυν, σώκτρα. 

ΓΥΒΙΡΡΙ ΠοΠΊΘ ἢ ΘΟΥΓᾺΡΙΠη 6856 βϑαβρίοαϊαγ ΝΜ. ϑομηηαιϊ, ὨΙάγιη. 
Ῥ. 6: 165 ΠΟῚ 8818 θχρίογαϊα δϑί. 

9) 5ιηιηίον Ἠρογοιίυ5.. Οἱ, Ῥῃοίίϊαπη γν. Σαμιωκὸν τρόπον. 
(οάοχ σαμιάυσιν. 

10) Θούοχ σαμῶκιν " κομάώρου κτὲ. (. Ξαρτὰ ρ. σαλάμβη. 
11) βοτὰ Αθο θα ρτὸ σάνδαλα. (. ΠοΒγοΒΙαιη. 
12) Οἱ. Περγομίυμη οἱ Ῥμοίϊαπη ν. ἰαμβύκη. 
18) Οοίοχ εἰσυαμιαν ἐπισκώπτων μιννύω ναυσὶ οὰπη ΘΟΓΓῸΡ Θ]Δ6 

Ἰπ61ο10 ἴῃ πηᾶτσὶπθ. Βηηθηάανι ΠΟΥ. 4] ργαθίθγθᾶ ῬΓῸ μινγύω 
ΟΟΥΤΙσΙὶ ᾿Αμυνίων, 564. ᾿ἴοΟ ΠΟ 8818 Θογίτη δὶ. Ργαθίθσθα ῥγῸ 
Χοιρίλος οάοχ Χοιρίλοχος. Ομοοῦ]ο Ναοκα8. τἱπαϊοαν γϑγβὶοα- 
Ἰὰμη «θη ΠΠΙᾺΘΒ 0}. ἴῃ γὙ. βοιγαγ, Ρίυτὰ δθίποκία5 ΒΎδριηῖ. 
οι. τ. ΠΠ. 25 οἱ Μ. Βομιηάιϊ, θιάγιῃ, ρ. ὅὅ 4] ἤσης αὐτὸς 
αὑτοῦ χείρων 65]. 
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Σαμικὸν" ἀντὶ τοῦ Σάμιον. 

Σαμίων ὃ δῆμός (ἐφξιν)ὴ ὡς πολυγρώμμωτος" ᾿Αριςοφάνης Βαβυλω- 

νίοις ἐπισκώπτων τοὺς ἐςιγμένους" οἱ γὰρ Σάμιοι καταπονη- 

θέντες ὑπὸ τῶν τυράννων σπάνει τῶν πολιτευομένων ἐπέγραψαν 

τοῖς δούλοις ἐκ πέντε ςατήρων τὴν ἰσοπολιτείαν, ὡς ᾿Αριςξοτέλης 

ἐν τῇ Σαμίων πολιτείᾳ " ἢ ὅτι παρὰ Σαμίοις εὑρέθη πρώτοις 

τὰ κδ' γράμματα ὑπὸ Καλλιςράτου, ὡς "Ανδρων ἐν Τρίποδι" 

τοὺς δὲ ᾿Αθηναίους ἔπεισε χρῆσθαι τοῖς τῶν ᾿Ιώνων γράμμωσιν 

᾿Αρχῖνος ὃ ᾿Αθηναῖος ἐπ’ ἄρχοντος Ἑῤκλείδου" τοὺς δὲ Βαβυ- 
λωνίους ἐδίδαξε διὰ Καλλιςρώτου ᾿Αριφοφάνης ἔτεσι πρὸ τοῦ 

Εὐκλείδου κε ἐπ᾿ Ἑῤκλέους " περὶ δὲ τοῦ πείσαντος ἱςορεῖ 

Θεόπομπος οἱ δὲ ὅτι ᾿Αθηναῖοι μὲν τοὺς ληφθέντως ἐν πολέμῳ 

Σαμίους ἔςιζον γλαυκί, Σάμιοι (δὲ τοὺς Αθηναίους) τῇ Σωμαίνῃ, 

ὅ ἐςι πλοῖον δίκροτον ὑπὸ Πολυκράτους πρῶτον παρωσκευασθὲν τοῦ 

Σαμίων τυράννου, ὡς Λυσίμωχος ἐν β' Νόξων' τὸ δὲ πλάσμα 

Δούριδος " οἱ δὲ τὴν Σάμαιναν νόμισμα εἶναι 1). 

σωμφόρας᾽ ἵππος χαρακτῆρα ἔχων ἐγκεκαυμένον σίγμα, ὡς κοπ- 

πατίας καὶ βουκέφαλος 3). 

1) Οοάοχ οτμιεἰ ἐςίν: ἴατη γράμμασιν ἄρχειν" οἱ δ᾽ ᾿Αθηναίοις 
ἐπὶ ἄρχοντος --- καὶ ἐπὶ Ἑὐκλέους --- γλαυκισώμιοι τῇ σαμενῆς 
ἐςι ποιον. (ἰογγαχοσαηὶ Ῥουβοηὰβ οἱ θοργιᾶθὰβ 'Ώ Αάγθῖβ. ἴῃ 
ΔΛάάοηάιβ Ροιβοῆ5 αἴοεὶ δοΟΠο] ϑίαηγ Τόν]. δα Πα, ἡ. 18. 
Ῥτγδθίθγθα οομροηθ ἤδθδϑυοῃ. οἱ μοί. νυ. τὰ Σαμίων, 001: ἑλόν- 
τες γὰρ αὐτοὺς οἱ ᾿Αθηναῖοι τοὺς μὲν ἀπέκτειναν τοὺς δ᾽ ἔςιξαν 
τῇ καλουμένῃ Σαμαίνῃ ἣ ἐςιν εἶδος πλοίου Σαμιωκοῦ, ὦνθ᾽ ὧν 
καὶ οἱ Σάμιοι τοὺς ἁλόντας μετὰ ταῦτα ᾿Αθηναίους ἔςιξαν. 
Ὑιάθ5. ἀοοίγ Δ ΠΔῈ ῬΓΟΥΒΒ. ΘΟΠ γα, οἱ δαδιραϊαίαν Β]αϊάτοι. 
Ῥουῖοὶ. 26 φαθιη 6 θυγθ ρῥγοίβοϊββθ δχϊϑίηο, οἷ, Πα] θιηᾶπη. 
τὸν μακαρίτην Ῥ. 161, «υοοιη ΒΌΡΡΙοΥΙ Σώμιοι (δὲ τοὺς ᾿Αθη- 
γαίους). 864. Ῥῃηοίία5. ποϑῖτο ἰοοὸ υϑγὰ ἰγδᾶῖὶ : ΑἸΒΘπίθη8865 ἱπὰ- 
τορθαπὶ γλαῦκα. ϑ8 11 Σάμωαιναν : ὮοΟ οϑὶ παϊαγαθ τοὶ ΘΟηβ6η- 
ἰἀποαπῃ οἱ δάθο ρϑιβρισααη. αὐ πη] απ ΠγΓ Ποργάθαμη ἴῃ 

Λαγθυϑαυβ ΟἸΓΤῸ ΘΟΓΓρΙ5886 Ῥηοίαη π 8101] οοπίγδα]!οοτθί., 
4.85] ἷο ἰοο8. οϑ8οὶ ὉΠΙΟΒ. Θἰὰ8. ΚΘ Π6 115. Ὠθηϊάαθ δὶ Νοὶ- 
ποκίαμη Βταστηῖ. ὕομ. ἀν. 1. 972. γογᾶπι αἰ ορίποῦ Ατὶβίο- 
ΡΠ Πΐ8. ὙΘΓΒΙ ΘᾺ] Ἰπ!ογργοιαοηθιὰ υἱάθ ἀρὰ ΠῸ]]θπαππαπι 860. 
Ἐν  ϑο]Π|. 

2) ΒμμΠον Ἠθδγομίυ8. Ὑἱάθ ἂρ Ατὶδῖ. Νὰ, 122, 4]}0]. 
ΡΊΙατα ἀρὰ Ἠϑι, ὙΠ’. δΆ4 ἢ). 
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σανδαλοθήκην" οὐ σανδαλιοθήκην λέγουσιν ᾿). 

σώνδυξ᾽ χρῶμα κόκκινον 3). 

σανίδα" τὸ δεσμωτικὸν ξύλον Ἶ). 
σανίδα " τὸ λεύκωμα ὅπου αἱ δίκωι λέγονται ἢ). 

σῶννίον" τὸ αἰδοῖον, ἀντὶ τοῦ κέρκιον, πωρὰ τὸ τῇ κέρκῳ σαίνειν Ἂ 

σανίς καὶ ἐν ἣ τοὺς κακούργους ἔδουν, καὶ ἐν ἣ τὰς δίκας ἐνε- 

χάρωττον " τὸ μὲν ἐν Θεσμοφοριαζούσαις, τὸ δὲ ἐν Σφηξὶ 

δεδήλωται δ). 

σώννωαν᾽ τὸν μωρόν " οὕτως Κρατῖνος 1). 
σάξας " ἀντὶ τοῦ ὡμάξας" οὕτως Ἐὔπολις ὃ). 

σωπέρδης" ἰχθὺς ὃ κορῶώκῖνος 5). 

σωπρόν" οὐ τὸ μοχθηρὸν καὶ φαῦλον, ἀλλὰ τὸ παλαιόν" Εὔπολις 10). 

Σάπαι᾽ ἔθνος Θρῴκιον 13). 

σάρωβον" τὸ γυναικεῖον αἰδοῖον οἱ κωμικοὶ καλοῦσι καὶ σάκταν καὶ 

σάβυττον καὶ σέλινον καὶ ταῦρον καὶ ἕτερα πολλά 13). 

1) Οοάεοχ σανδωνοθήκην. Οοττγοχιὶ θιπαογῆας. Ρ0]]. ὙΠ]. 87 6 
Μεπαπάτο αἴετγι, οἷ. Χ. δ0, 112. 

2) ΡΙΘπΙα5 ἨΘβυ ἢ Ἰα5. 
38) Ατὶβδὶ. Τῃθβῃ. 9351. 940. 1124. 1165. Ἠδδγοι. δῆσαι πρὸς 

σανίδα, διποπααίὰβ ἃ (μοὶ. ποι. Υ. 100. 

4 αν Ὠορταθὰβ ἀνωγράφονται γ6] 51π|}}6 φαϊά. ([. Ατῇβί. 
γεθρ. 848, δ81π|}}1ὰ ΠΟ ΟΠ Ἶ 08. 

5) (ἰοάοχ σαννίονον οἱ ἀντικέρκιον. Οἀοηῃνοηϊ Πδθογοι. οάδπι 
τ 56η58 Ρ0]]. Χ. 14 6 Οταίϊπο ἰαπααὶ σαύνιον. Οἴ, Ηδι. ὙΠ. 104 Β. 

6) [Ι͂ἀθη ἰδίαι 5. ̓ . 1925, 46 Ιαυάαὶ 6 υἱιθίοσϊοο Ἰδθχίοο. 
Οοάοχ σφιγξί. 

7ὴ Οοηγνοπὶ Επαβιαι 8 ᾿. 777. 61. ΟΓ,. φυοαὰς 1761. 21 οἱ 
1069. 46 υπάρ ἀϊδβοϊμηι5 (ὑγαϊ πὰ ἤοΟ ΠΟΙΏΪΠ6 Τἰ515556 ΤΠηθοάο- 
τἰάρ. ἀάάθ Ναυοῖκ. Αγβίορῃ. θγ2. ρ. 158 οἱ 178. 

δ) 1,, θιπά, «4 δι. ΥἱΙ. 97 })}. 5υβριοαίαν, Ἰορθηάαμπη 6888: 
γόξας: μάξας. Οοάδχ οἴ τοῦ. 

9) ΒΩ Π1οΥ ΠΘβγομα58. Ρ]αγα ΡΟ]]ὰχ Ν]. 49 οἱ Αἰμθη. ΠΙ. 
117. Α. ὙΠ]. 808 ἢ, ΑἸ1ο5 ΘοΙη]οογαπη ἰ0005 νἱάθ ἴῃ ΤΠ|65. Υ]]. 
66 ἢ. 

10) Βγουῖον μοχ. τῃθὶ. Βθκκ, ρ. ὅ0ὅ. 18. Υἱάθ χαρὰς Ῥῇγγη. 
Εο]. ρ. 166. 

11) Ηρϑγομία8. Οἵ, Ηδι, ΥΠ. 66 Β. 
12) Βιθοι8. 80 11|0685 σώκαν 060]]. Ἠδϑγοι. α«υδη σάκταν. ΡῖῸὸ 

Οοάϊοῖς σάβυτταν 50Ὑ1|ρ81 σώβυττον. Τα]ΐα ουτα8ε6. Ραϊγαγο απ! 
10. 
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σωράβαρω" ἐσθὴς Περσική" ἔνιοι δὲ λέγουσι βρωκίὼῳ 1). 
σαβαρίχη" γυναικὸς αἰδοῖον 3). 

͵ 5 Ν Ἁ ] 8 

σώραπις" χιτὼν Περσικὸς μεσόλευκος ὃ). 

σαργάναισι" δεσμοῖς ἢ). 
Σαρδαναπάλους " ἐν β' Περσικῶν δύο φησὶ γεγονέναι Καλλισθένης, 

γι Ἁ ͵ Ἀ ΩΣ 3} ἣν ! 5 , 

ἕνῶ μὲν δρωςήριον καὶ ψενναῖον, ἄλλον δὲ μαλακὸν" ἐν Νίνῳ 

δ᾽ ἐπὶ τοῦ μνήματος αὐτοῦ τοῦτ᾽ ἐπιγέγραπται" ᾿Ανωκυνδαράξου 
"Ὁ Ν 9 Ι 3] 6 - -ῳὕν 3] ἈΤὰ ἕξ 

παῖς Ταρσὸν τε καὶ ᾿Ανχιάλην ἔδειμεν ἡμερῇ μιῇ" ἔσθιε, πῖνε, 

ὄχευε, ὡς τάγ᾽ ἄλλα οὐδὲ τούτου ἐςὶν ἄξια " τουτέςιν τοῦ 

τῶν δακτύλων ἀποκροτήματος " τὸ γὰρ ἐφεφςὼς τῷ μνήματι 

ἄγαλμα ὑπὲρ τῆς κεφαλῆς ἔχον τὰς χεῖρας πεποίηται, ὡς ἂν 
᾽ - - ’ 5» Πὰς Ν 5 9 ᾿ πεξνος ἈΝ 
ἀποληκοῦν τοῖς δακτύλοις" ταὐτὸ καὶ ἐν Ανχιώλῳ τῇ πρὸς 

Ταρσῷ ἐπιγέγραπται, ἥτις νῦν καλεῖται Ζεφύριον ὅ). 

σαρδάζων" μετὰ πικρίας γελῶν δ). 

σαρδόνιος γέλως" παροιμία ἐπὶ τῶν ἐπ᾽ ὀλέθρῳ τῷ σφῶν αὐτῶν 
͵ «' ͵ ἈΝ -Ὡ- νι ς ! -᾿ 

φελώντων, ἣν Δήμων μὲν διαδοθῆναι ὅτι οἱ Σωρδόνω κατοικοῦν- 

χες αἰχμαλώτων τε τοὺς καλλίφους καὶ πρεσβυτέρους ὑπὲρ 
ς 3) τ ! 3] - Φ - Ν 

ἑβδομήκοντα ἔτη τῷ Κρόνῳ ἔθυον, ψελῶντας ἕνεκα τοῦ τὸ 

ἔπανδρον ἐμφῆναι: Τιμῶωῖος δὲ τοὺς ἱκανὸν βεβιωκότως «γρόνον 
Ε - ! , ς Ν - ςοω 3 ἃ 9) 

ἐν Σαρδοῖ συνωθουμένους σχίζαις ὑπὸ τῶν υἱῶν εἰς ὃν ἔμελλον 

θάπτεσθαι βόθρον γελᾶν" οἱ δὲ ἀπὸ τοῦ σεσηρένωι μετ᾽ ἀνοίας" 

καί ᾧασιν ἄλλοι τε καὶ Ἰζλείταρχος ἐν ἹΚαρχηδόνι ἐν ταῖς 

μεγάλαις εὐχαῖς παῖδα ταῖς «χερσὶ τοῦ Κρόνου ἐπιθέντας 

(ἔδρυται δὲ χαλκοῦς προβεβλημένας ἔχων τὰς χεῖρως, ὑφ᾽ ᾧ 

κρίβανος ἔπειτα ὑποκαίειν, τὸν δὲ συνελκόμενον ὑπὸ τοῦ 

πυρὸς δοκεῖν γελᾶν" Σιμωνίδης δὲ τοῦ σιώλοντον ἩἩΗφαιςότευκτον 

1) ΟἿ, Ποβγοῖ. Ἐχ Λπμρῆδηθ ἰασάαὶ ῬῸ]]. Ὑ1]. ὕ9 οἱ Χ, 108. 
2) Ῥμοία8. βαρτα 6 76] Θ 0 }1646 Ἰαπάανίι. 
ὅ Λάάπ Ποργομια8 Οἰθϑίὰθ [γαστηθηΐαα), Λάάθ Αἰμθη, ΧΙ], 

20 Ο εἱ Ρο]]. ΥἱΙ. 61. 
1) ΟἹ΄,, Ἠδβγομίσμπι οἱ [μοχ, τ]ιθὶ. Βεκῖς, ρ. 501. 25, οϑρίοἰϊταγ 

(γα 8, Οὐ 8. γουϑοα] πὶ υἱὰθ ἃραὰ Αἰμθη, 1Π1| 119 Β, εοά 
101 Ὠιηά. σωργανίσιν 501101}. 

5) 5ΠΏ}}1ὰ 5000]. Αὐἱϑὶ. Δν. 1021. Τὺρισγαμηπηα 5. ̓π το οχοὶ- 
αἴ ᾿ρβϑαπὶ ΓΘρ]8. ΠΟΠΊΘΏ, ιαοά παθοὶ ἰαθη ϑυϊάἀα8. Ῥοιτο υἱάο 
Αιμθη. ΧΙ. 529 ἢ οἱ ἴπτἰ. δἋ Ῥιουν. ἀρρ. 468. Οὐάοχ ΡΓῸ 
ἕνα Ὠαθοὶ ἔνιοι οἱ νίννω γγὸ Νίνῳ" ἰὴ λλήν ἔδει μὲν, 

, 

6) Μα]ῖ σαρκάζων, νἱ46. ἰῃτὰ, 
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Σωρδονίους οὐ βουλομένους περαιῶσαι πρὸς Μίνωα εἰς πῦρ 

καθαλλόμενον ὡς ἂν χαλκοῦν προσςερνιζόμενον ὠναιρεῖν ἐπι- 

χάσκοντας " Σειληνὸς δὲ ἐν δ' τῶν περὶ Συρακούσας λάχανον 

εἶναι πωρὰ Σαωρδονίοις ἡδὺ σελίνῳ ἐμφερές, οὗ τοὺς γευσαμέ- 
γους τάς τε σιαγόνας καὶ τὰς σάρκας αὐτῶν ἀποδάκνειν" ἔνιοι 

δὲ τοὺς ἐπὶ κακῷ γελῶντας, ὡς καὶ ᾿Οδυσσέα Φησὶν Ὅμη- 
ρος" - μείδησε δὲ δῖος ᾿Οδυσσεὺς. Σαρδόνιον " καὶ ἐν ἄλλοις " ἡ 

δ᾽ ἐγέλασσε Χείλεσιν οὐδὲ μέτωπον ἐπ᾽ ὀφρύσι κυανέῃσιν Ἰάνθη 1). 

σαρκάσας" τὰς τῶν χειλῶν σάρκας (διανοίξας) 3). 

" σάρητον " βαρβαρικὸς χιτών 5). 

σώρισα᾽ εἶδος ἀκοντίου Ἕ λληνικοῦ ἢ). 

σωρκάζων" μετὰ πικρίας καὶ θυμοῦ γελῶν. 

Σαρπηδών" μεγάλη καὶ Σαρπηδόνιον δέσμω" τὸ μέγα 5). 

Σαρπηδὼν ἀκτή" ἄκρα τῆς Θράκης" Κράτης τὴν μεγάλην" καὶ 

νῆσος πρὸς τῷ ᾿Ωκεανῷ, ἐν ἣ αἱ Τ'οργόνες 5). 

Σωρωνία" "Αρτεμις" ἀπὸ τοῦ ἐν Τροιζῆνι Σαρωνικοῦ πελάγους ἢ). 

σάσσειν " καθοπλίζειν. 

σώτραι" σατράπαι. 
σασσέτω᾽ καθοπλιζέτω᾽" παρὰ τὴν σάγην. 

1) ΡΙατα 6. τυϑίθυιθβ ΟΟΙΩΙΘΠἰΔΓ18 σἱθ ἃραὰ ὅ06}Π0]. ΡΪαί. 
Ἀδρ. 1: 557 Α ουϊὰβ Ορ6 5801|06: Σιμωνίδης δὲ τὸν Τώλων τὸν 
Ἡφαιςότευκτον. Ἀθη ὈΓΘΥΪᾺ5Β ἰγαηϑιοὴῖ Ζθηορ. 48δ, 001 νἱάθ 
ἴπἰἰ, Υἱάθ σαοχαο Πθϑγοῖ. ἔπαβίαιῃ. ρΡ. 1898. 6 οἱ 5610]. ἤοιῃ. 
Θάγε58. υ. 502, 41 ἰοοῦβ ἰαυάδίαν 1ηὴ οχίγοπια δαἀηοίαϊοπα οἱ 
1Π]ᾺΘὴ Πα, ὁ. 105. ἴπ δυϊάα ργὸ ἔπωνδρον Ἰεσία εὔανδρον. 
(οάοχ γελῶντες οἱ οσοτγθοϊαη) γελῶντας --- ὑποκαίει ---- σέλινος δὲ 
ἐν δ' τῶν περὶ συκόσσως ---- σάρδονοις. ΟΓ, Ῥτοϊδροιῃ. ῥ. 41. 

2) Οοάοχ σωρείσας. ϑοΙῖρβὶ σωρξώσως οἱ 8661] διανοίξας 60]]. 
Ἠδβγοῖ. Αἢ ρίοββα ρει οχ Πογοάϊ. ΕΥ̓, θά. ἈὈῚ παποὸ σαρκίσας ἴ 
ΟἿ. Ατιβὶ. Ραο. 482. 

3). (0]]. δϑγοῖ. νυ. σώρητον οἱ σαλητόν ΑἸΧΘΙ5 σ] οπϑᾶπι ἀ65.1Π)- 
ἰᾶπη 6886 6 ϑορῇοο}15 Απατοιηθάα. 
Ὦ Οοάοχ σώρρισσα. Οοηγοηϊ ΠΟ ΒΥ 05. 
5) Οἵ, Περγοϊίαια. ΡΙυγτὰ δι. ὙΠ. 92 Ὁ. 
6) Οοάοχ ρῖὸ Ἱζρώτης τὴν Ἰᾶαροὶ κρατίφην, οἷ. δυ14, 511}}}- 

ἸΠπη τα ΥἹ ΠὰΠ ἴῃ [μ6χ. τοὶ. Βεκκ. ρ. ὅ6ὅ. 12, Ρ]θηῃϊὰβ βθυγαυῖ 
. Ἠοτοάϊαη. π. μ. λ. 9. 8. ΟΓν, Πδογοι. (ἝἸ]οβθθα ἀθϑαπιία τυἱάθίαγ 

6. ϑοΌΡΠΟΟΙ15 (ἀρ ν] 5. 
7 Αἀάπι Ποβγοι. ᾿Αχαιὸς Θησεῖ, 

105 
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Σάτραι' Αἰθιόπων γένος ᾿). 
σατράπης " ἀρχηγός, ςρωτηγός 3).. 

σάτυρος " “χορευτής ὃ). 

σαῦλον" τρυφερόν 1). 
σωαυλοῦσθαι" θρύπτεσθαι, ἁβρύνεσθαι δ). 

σαύνιον " ὠκόντιον βαρβαρικόν 5). 
σαυτὴν ἐπαινεῖς ὥσπερ ᾿Αφυδάμας ποτέ" ᾿Αξυδάμῳ τῷ ἹΜορσίμου 

εὐημερήσαντι ἐπὶ τραγῳδίας. διδασκωλίᾳ Παρθενοπαίου δοθῆναι 

ὑπ᾿ ᾿Αθηναίων εἰκόνος ἀνάθεσιν ἐν θεάτρῳ " τὸν δὲ εἷς αὑτὸν 

ἐπίγραμμα ποιῆσαι ἀλαζονικὸν τοῦτο" ἘΠὀ ἐγὼ ἐν κείνοις γενό- 

μὴν ἢ κεῖνοι ἅμ᾽ ἡμῖν, ΟἹἨ γλώσσης τερπνῆς πρῶτα δοκοῦσι 

Φέρειν: Ως ἐπ᾽ ἀληθείας ἐκρίθην ἀφεθεὶς πωράώμιλλος" Νῦν δὲ 

ρόνῳ προέχουσ᾽ ᾧ φθόνος οὐχ ἕπεται. Διὰ γοῦν τὴν ὑπερβάλ- 

λουσὰν ἀλαζονείαν παραιτήσασθαι τὴν ἐπιγραφήν" καὶ παροιμία 

παρὰ τοῖς κωμικοῖς ἐγένετο, ὡς παρὰ Φιλήμονι" λέψεται δὲ καὶ 

κατ᾽ ἀποκοπὴν τὸ" σαυτὴν ἐπαινεῖς Ἴ). 

σαφήνισον" σαφέςερον λέγε ὃ). 
σαφής" ἀντὶ τοῦ σαφοῦς 5). 

σεβίζει" σέβεται. 

σεβαςός" προσκυνητὸς 19). 

σέδας " καθέδρας 1). 
σέες " οὐχὶ σῆτες" καὶ αἱ πτώσεις σέων σῆσιν σέωας" οὕτως ᾽Αρι- 

ςοφάνης 13). 

1) Ποβγολα5 Σατριάς, δὶ νἱ46 Μ.ο δολμμαι. 
2) Οἵν, Ποβγοϊίαπι ν. σατράπαι. 
8) ΠαβγοΙα8. 
4) Ρ]υγτὰ Ηδβγ 5 4] Δα} ᾿Αττικοί. 
5) Ἠ Βγ ΟΠ ]88. 
6) Ἠοβγομία8. ΡῸ]]. Χ. 145 6 Μοπδηάᾶτο Ἰαυάαί, 
7 ΟΕ. Εἶυβι. Ρ. 121, 40 οἱ [η1. ἃἂὰ Ζοπορ. 600, «αὶϊ 50} 1} 

ὥσπερ ᾿Αςφυδάμας γύναι οἱ 510 ΄συοσαθ Αἰπθη. 1. ὅ5 Ε΄. Υἱάς 
4046 Βοηι}. θη. ἔῃ. ρ. 150, Οοάοχ δι᾽ ὠλαζονικόν ---- γενοί- 
μήν --- δοκούσης ---- ἐκρίθη --- προσεχούσαις οἷς χρόνος. 

ΟΥ, ΠΟβγο Πα πη. 
Ἐοιίαϑβ6 σαφές " ἀντὶ τοῦ σαφῶς. 

10) ΤΕΥ 08. 
11) ἸΠοσγοα5. Ταιϊΐηο 8566165., 560. ὨοΡΓ. 
12) Ατίβι. Τωγϑίϑιν, 729. [)06 ἰὈγπηὰ ΠΟΠΪἢἶ5 γἱάθ Νοον.» Τ οι. 

ΝΜ, ν. 790, Ρίυτα Ηϑι. Υ11, 199 Α, 

“) 
᾽ 
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͵ εἷς δ ͵ »"Ε΄5 ἢ 

σείεις " διωασείεις, συκοφαντεῖς 1). 
"- Ἀ ͵ -Ὁ ͵ὕ ς Ν -" -»-ὔ [γὴ 4. Ἁ , 

σεῖν" τὸ λεγόμενον τοῖς παιδίοις ὑπὸ τῶν τροφῶν ὅταν αὐτὰ βού- 
9.ϑ ὦ “ 2 ! 

λωντῶι οὐρῆσαι" οὕτως ᾿Αριςοφάνης. 

ϑειθαθῦρον ᾿ππὸν΄ . -. -᾿.. 3). 

σεμνά" τὰ ἄρρητα μυςήρια" οἱ δὲ ἐπὶ τοῦ ἡσύχου καὶ κατά- 

ςύγνου 3). 
σειρῶϊς " λεπτοῖς ἱμᾶσιν ἢ). 

σειρὴν μὲν Φίλον ἀγγέλλει, ξεῖνον δὲ μέλισσα," σειρὴν ζῷόν ἐςι 

κηροποιὸν μελίσσῃ παραπλήσιον δ). 
Σειρῆνας" γυναῖκάς τινὰς εὐφώνου; γεγενῆσθαι μῦθος πρὶν Ἑ λλη- 

γικός, αἵτινες ἐν νησίῳ καθεζόμεναι οὕτως ἔτερπον τοὺς πῶρό- 

πλέοντας διὰ τῆς εὐφωνίας, ὥςε κατέχειν ἐκεῖ μέχρι θανάτου " 
Ψ Ἁ τι Ἁ Ν - , Ἁ "᾽ 3 “- Ν Ἁ 

εἶχον δὲ ἀπὸ μὲν τοῦ θώρακος καὶ ἄνω εἶδος ςρουθῶν, τὰ δὲ 

κάτω γυναικῶν. 
"Ὡ- Ἂ «ε Ὁ “-΄ ς ! Ν Ἁ , 0 

σειρῆνες " αἱ τῆς ψυχῆς ἐναρμόνιοι καὶ μουσικαὶ δυνάμεις δ). 

σειρίδες " αἱ σειραί ἴ). 

σείριος " κυρίως τὸν τοῦ κυνός, ὅτε δὲ καὶ τοὺς ἄλλους ἀςέρας ὃ). 

σειροί " αἱ ἐπαύλεις 5). 

σείρωσις " δέσμευσις" καὶ σειρᾶν" τὸ δεσμεῖν. 
- Ν “- ΕῚ Ἀ - Ν ᾽ " , 

σεῖσαι" τὸ συκοφαντῆσαι, ἀπὸ τῶν τὰ ἀκρόδρυα σειόντων " Τηλε- 

κλείδης ᾿Αμφικτυόσιν" ᾿Αλλ᾽ ὦ πάντων ἀςῶν λῷςοι σεῖσαι καὶ 

προσκαλέσασθαι Παύσασθε δικῶν ἀλληλοφάγων ᾿"᾿Αριςοφάνης 

Δαιταλεῦσιν" "Ἔσειον, ἤτουν χρήματ᾽, ἠπείλουν, πάλιν, Ἔσυ- 

κοφόάντουν 19). 

1) Οἵ. Ηοβγοβίαπι οἱ ᾿ηΐγὰ σεῖσαι. 
22). ΑΙ Ἠδθβγομμι. 
3) ΠοβγοΒ 08. 
4) ὕυτη Ποβυοἢ]ο τϑοί!8. 80 Γ1068 πλεκτοῖς. 
5) Οἵ, Ζεπορ. 497. 
5) Ρογρθγᾶμῃ 1ηἴγὰ σιρῆνες. 

7 Οἵ, Ηδβγοι. οἱ Ρο]]. Χ. 141. 
5) Οὗ, τηΐτα σίριον. ϑαπηϑι: ΡΠοΙ 8 σ]οββᾶπη 6 ἰθχῖθῸ τ] θίουοο, 

. οἵ. ιβίαιϊῃ. ρΡ. 1709. ὅά., φαοοὰπὶ ΟἸηηΪπΠῸ ΘΟΠ ΘΓ 4] τη] ἴο 
ΡΙθηΪΟγ οβὶ, Τηθοπθπι ἀ6 ᾿Αϑβίγοϊορ. ρ. 202 δα. αγιη. ἰδ αϊαπι 
40 Ηϑι. ὙΠ]. 2658 Β. Εὶ ΤδοπΘ ἁρραταοὶ Ἰθχίοὶ τῇ θίουιοὶ ἃ4Πο- 
δι! Πθὴ ῬΟΓΙΠα15886. ἃἀ Ρ]αὶ. Βερ. Χ. 617 1}. Οδίογαπη. πο] 
ογθάθγθ οὐ ΠΘΙ:. ᾿παβἰαι ἢ! πὶ ἀϑαγρᾶββ6 ἢ βγο ]Πη. 

5) Οἵ. Μ, ϑομιάϊ, αἀ Ηδβγοῖ. 
10) (οάοχ ὦλλ᾽ ὡς π. δὲ τῶν λῷιξοις τ προσκωλέσκντες παύ- 
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σεισάχθει " χρεωκοπία δημοσίων καὶ ἰδιωτικῶν ἣν εἰσηγήσατο 

Σόλων" εἴρηται δὲ παρ᾽ ὅσον ἔθος ἦν ᾿Αθήνησι τοὺς ὀφείλοντας 

τῶν πενήτων σώματι ἐργάζεσθαι τοῖς χρήξςαις" ὠποδόντῶς δὲ 

οἱονεὶ τὸ ἄχθος ἀποσείσασθαι, ὡς Φιλόχορος δὲ δοκεῖ, ἀποψη- 
Φισθῆναι τὸ ἄχθος ᾿). 

σελαγεῖν" Φλέγειν, ἀπὸ τοῦ σέλαος 3). 

σέλας" πῦρ ἢ τὸν κεραυνὸν καὶ τὸ φῶς τῆς σελήνης ἢ λαμπηδών 53). 

σελατοῦλαν᾽ δᾷδα τὴν καιομένην καὶ λάμπουσαν ὅ). 

σελώχια " τὰ ἔσω λεχάζοντα καὶ λοχεύοντῶ " ὠοτοκοῦντα γὰρ 

πρότερον ἐν ἑαυτοῖς, εἶτα ξωοτοκεῖ" τοιαῦτα δὲ τὰ χονδρώδη καὶ 

ἀλέπιδα καὶ σελάχιωα, βραχέως" οὕτως Ἐὔπολις δ). 

Σελήνας" Ἴσιδος τῆς λαμπηδόνος " τινὲς δὲ ἐπὶ τοῦ πέμιωτος 5). 

σελήνη" πόπωνον ὅμοιον τῷ ἀςέρι" τὸ δ᾽ αὐτὸ καὶ σεληνὶς καὶ 

ἐπισελήνιον καὶ ἀρεςὴρ καὶ βοῦς καλεῖται ἴ). 

σελάχιον" ἰχθύδιον ὃ μόνον ζωοτοκεῖ, πρῶτον ὠοτοκῆσαν ἐν αὑτῷ 

πλὴν βατράχου" εἴρηται δὲ ἀπὸ τοῦ ἔσω λεχάζειν" ΚΚαλλίςρα- 

τος δὲ τὸ τοῦ ἰχθύος κόπαιον" λέγετωι δὲ καὶ σωλώφιον ὃ). 

σελίδες" τὰ μεταξὺ διαφράγματα τῶν διαςημάτων τῆς νεώς" ὡς 

καὶ ἐν τοῖς βιβλίοις τὰ μεταξὺ τῶν παραγραφῶν 5). 

σέλινον" τὸ γυναικεῖον αἰδοῖον 19), 

σασθαι --- ἐσυκοφάντουν πάλιν. οι. ΡογΒ. ΟἿ οἰὰ5 Οραβο. 287. 
ΠΙπάογῆαβ οἱ Νίοϊ ποκα ἱπάποσπί πσώλιν. Βγθυμον Πθϑυοι. 

1) 511} Ἠδβγοι. 8566. Ῥγθυῖαβ. Οὐαθχ χρεοκοπίαι. 
2) Οοάοχ σελῶνος. Οοττ. ϑΟΠ]Θαβηθυαβ. ἴὔβαγραϊ Αὐἱϑὶ, ΝᾺ. 604. 
5) Εὰ Ἰοχίοο υῃθίοτγοο, οἷ. ᾿ὑπβίαιῃ. Ρ. 1908. 40 χαθπη ἰοοαπι 

οοΥσὶὶ Πουσογάθηιβ 0008. Οὐ. Ρ. 50. Οἱ, ρδβγοι. σ. 572. 
4) ὑοάοχ δαῖδων. Αὑἱἰ [4}10Γ ἃπ! γϑύατ οὶ σελωγοῦσῶων. 
5) ΟἿ, Ἠδογομίαηι. Εἰ αρο 15 Ἰοοαπι ᾿πγθη68 ἰὴ γοίϊϊαπ, μοχίο. 

Ρ-. 548, οιπϑπάἀδηθαμ ὁχ Ποτοάϊδῃ. θΊθβ. Ρ. 455. (ἢ Μοίηοι. 
Ῥταριηϊ. ὕοπι. αν. ΠΠ. Ρ. 428, Οοροῖ. ΡΙαι, ὕοπν. Ἐ8}}. ρ. 100. 

6) ὙΠΔ6 9]. 8.4. Νοη ῥγουβαβ 1πΠ|6]]1ρ0. 
7) Ὑἱά46 ἱγαριηθηϊαμη Ῥαιβαηΐϊὰθ, ἂρ ᾿ὐδίαϊῃ, ρΡ. 1160. 6, 

Λάάο ϑυϊάδμπη γν. ἀνάξατοι, βοῦς, σελῆναι οἱ Ρῃοιϊαμη ν. πέλωνον. 
Λε]. Πίοη. ἃρυὰ ἴαβι. Ρ. 1178. ὕ2, Αἰοίρῃν, ΠῚ. 4, 16. 

8) Οοάοχ λεχώζειν οἱ λέγεται δὲ καὶ μωλάχιον. ϑοιρϑὶ σαλά- 
«ιον. Οἱ. ἢ. Βομιμῖαι, ὕοιμπμ. (6. (ΟΠ ἰβίγαϊο Ρ, Ναῦοῖκ, Αὐίϑί, 
Βγ2. Ρ. 9590. 

9) (οπνθηὶ! ΠΙΟΡγο 9, 
19) ΠΘβγἰ5. 
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σελίνου ςέφανος" πένθιμος" τὸ γὰρ σέλινον πένδεσι προσήκει, ὡς 
ἔφη καὶ Δοῦρις ἐν τῷ περὶ ἀγώνων 1). 

σελευκίς " ὄρνεόν ἐξιν εὔπεπτον καὶ ὠκόρεςον καὶ πανοῦργον. 
Σελλασία" τόπος τῆς Λακωνικῆς. 

᾿Ξ , 9 2 Ν 5.) , ἰχέ Ὁ 2 . ν 
σεμναὶ θεαί" κατ᾽ εὐφημισμὸν αἱ Ἐρινύες, ὥσπερ αἱ αὐταὶ καὶ 

Εὐμενίδες ἐκαλοῦντο" ἦσαν δὲ τρεῖς 5). 

σεμνομιυθοῦσιν " ὑπερηφανεύονται ἐν λόγοις. 
αοος - 3 - ] ἌΡ ΤΣ ἩΕΡ διν, Ν χ ἊΣ ἃ - 

σεμνόν" ἐπὶ τοῦ ἀξιωμωτικοῦ λέγουσιν" ἔσθ᾽ ὅτε δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ 

ὑπερηφάνου τιθέασιν" Εὐριπίδης Μηδείᾳ " οἷδα γὰρ πολλοὺς 

βροτῶν Σεμνοὺς γεγῶτας᾽" καὶ ἐν Ἱππολύτῳ" Μισεῖν τὸ σεμνὸν 

καὶ τὸ μὴ πᾶσιν φίλον. καὶ τὸ ἔνδοξον" Πῶς οὖν σὺ σεμνὴν 

δαίμον᾽ οὐ προσεννέπεις: καὶ τὸ μέγα ὃ). 

σεμνόν" μέγα, ἔνδοξον, ἀξιωματικὸν, ὑπερήφανον ἢ). 

σεμνυνόμενος " κομπάζων ὅ). 

σεπτά " θχυμαςά δ). 
Σέριφον" τὴν Λακεδαίμονα, διὰ τὸ σκληρῶς ζῆν " καὶ χρησμὸς 

αὐτοῖς ἐξέπεσεν 7). 
,; ς Ἁ ͵ [ ε - , - γ4 , 

σέρφοι" οἱ πτερωτοὶ μύρμηκες οὺὃς ἡμεῖς νύμφας" οὕτω Δίδυμος " 

Κάσσιος δὲ Λογγῖνος" σέρῴος πτηνόν τι μικρὸν κώνωπι ἐμφερὲς 

κατὰ τὸ μέγεθος μετὰ δὲ τοῦ τ φέρῴφους Φησὶν εἶναι τοὺς 

πτερωτοὺς μύρμηκας 8). 
,͵ ὁ " 9 

σέσωκται" ἔςαλται ὃ). 

1) Ῥά.}]ο αἰϊίθν ἤδϑογοι. (Οἵ, Πυ]θμαη. θατγά, ὅδ. ρ. 188. 
Οοάοχ τὸ γὰρ σελίνου. 

2) Οὐ, ἴμοχ. τῇοὶ. Βοκκ. ρ. 8085. Παγρ. Ἠδεγοι. Ρ]υγὰ 500]. 
ΟΡ. Θεά. Οο]. 42. Ρτγθ!]οσ, Ῥο θη. ρΡ. 78. 

3) Ῥυγ, Μοά. 216. ἢ!ρρ. 94. 99. (οάοχ μειδίᾳ ---- γεγότας 
οἱ ροβὶ ἔνδοξον τη8. α44, εὐριπίδης ἱππολύτῳ ἵππὶ οὐ ῥτὸ σύ. 

4) Υἱάθ 5]. δὰρ, Αρυὰά Ποβγομίαμη οοΥτίσο ἀξίωμα ἔχον Ῥτὸ 
ἕξιν ἔχον. 

5) Ηεργομίαθ. Εχ Ατὶθὶ. ἤδη. 1020. 
5) Ποβγο 5. 
7) οάθχ Σέρειφον. ἘὨϊχὶλ Αὐἱβίορῃαποβ, υὐἱ οχ ἢθουοθίο 

ΑἸβο  Π5. 
8) (οάθχ πτηνόν τι μαῶκρόν --- σέρῴνους. Βτονον ΗΘ ΒΥ 8. 

Βιάγπη! ἱγαστηθηϊαπὶ Μ, Βοβιη!τὰ89 ἤαρθοὶ ρ. 57. Ὑγοσαθα!απι 
ὨΒΌΓΡαΥΪ Αὐἱδί, ἀν. 82 οἱ ὅ69 1014. νἱἀθ ὅομοὶ. Βογπηᾶπη ςέρῴος 
ΟἸ!πὶ Ἰθοίαπη [1586 8 5ρίοου ὕο8ρ. σὕ2. ΟΥ̓, Ρτγοίθσομι. Ρ. 1 εἱ 126, 

9) ΠΟΘγΟΒΙυΒ5, 
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σεσάώχθαι" καθωπλίσόφι 1). 

σεσέλλισαι" μάτην ἐπῆρσαι" ἀπ᾽ Αἰσχίνου τοῦ Σέλλου, ὃς ἦν 

κομπαςὴς καὶ ἀλαζών, ἔν τε τῷ διαλέγεσθαι καὶ ἐν τῷ προσ- 

ποιεῖσθαι! πλουτεῖν" Λυκόφρων δ᾽ ἀπέδωκε τὸ σελλίζεσθαι ἀντὶ 
τοῦ ψελλίζεσθαι 3). 

, ΝᾺ ἊΣ ς “ 3 
σεσήκασμοι" οἷον ὡς βόσκημα 5). 

σέσηρεν" κέχηνε, διήνοιγεν ὅ). 
, Ν ! Μ Ἂν Ἅ, δ 2 ’ 3 Ν , 5 

σεσηρένωι καὶ σαρκάζειν" τὸ τοὺς ὀδόντας φαίνειν ἐπὶ διαμωκήσει δ). 

σεσοβημένος" ἄτακτος τὴν κίνησιν, τεθορυβημένος, τετωρῶν μένος 5). 

σέσωται καὶ σεσωμένος " οἱ παλαιοὶ ἄνευ τοῦ σ' καὶ διεζωμένοι 
Χ , ἀρ τ το απ εὶϊ , ! ΣΈΟ 5 ἢ ς - 

Φησὶ Θουκυδίδης " οἱ δὲ γεώτεροι σέσωσμαι" ἐπ᾽ ἐνίων ἁπλῶς 

πωρωλείπουσι τὸ σ᾽ κεκλειμένον, πεπρη μένον Ἴ). 

σέφθησαν" καὶ οἱ τρῶγικοὶ καὶ Πλάτων Φαίδρῳ" ἀντὶ τοῦ ἐσε- 

βάσθησαν Ἷ). 
, Σὸν ΠΟΥ ν᾽ 9 σέων" σητῶν" οὕτως Ἕρμιππος 5). 

σητάνιοι πυροὶ" οἱ τῷ ἔαρι σπειρόμενοι τριμηναῖοι λέγονται 10). 

1) Ἠδβγομῖαβ 4] ρουρθγᾶμη καθοπλίζεσθαι. 
2) Ηδβγο μία τ. σεελλίσαι 81: ῬΏΓΥΠΙΟΙΙ ἱγαρσιηθπίαμῃ 46 400 

υἱὰθ Μοίποις. Βταριὶ, οπι. ατ. ΠΠ. ὅ8ά. Ὑαδβιιρία ΤΟ ΥΘΟΡὨΓΟηΪ5 
ἀοοίτίπαθ υἱάθ ἀρὰὰ Μ. ϑομιηίαὶ, Πιάγῃῃ. Ρ. ὅ0. Οοάοχ σεσάλ- 
λισῶι. 

3). Μῖτο Ἠδογοϊι. οχρ. πεπλάνημαι. Οὐάθχ βόκημα. 
4) ΟἵἉ,, Ηοβγοβίαμῃι. 
5) Οἵ, Ηδδγομίαη οἱ Απροά. Βθκκ. ρ. 1417. 
6) Ἠδβυο ῖυϑ. 
7 ΤὨυογαϊάθβ [. 6. ὙΙἊ65. οὐ βθυυδίϊοηθπὶ 6556 Λ6}}} θίοηγϑιὶ 

ΘαΠ46 τοίογθπάδπι δἋ ἀδὰπη Ρ]δίοηϊδ, 46 40 ἀϊοίαμη εβὲ ἴῃ 
ΤΙο5. ὙΠ. 1705 Δ. (οροὶ. ποι. Υ]. 79 ργδιηπηαίϊοὶ ἀοοίτϊ- 
πᾶΠιὶ ΓΘΙΙΟΙΪΣ οἱ 80 101: οἱ παλαιοὶ ἐπ᾽ ἐνίων ἁπλῶς παραλείπουσι 
τὸ σ, κεκλημένον (λέγοντες καὶ) πεπρημένον καὶ διεζωμένοι Φησὶ 
Θουκυδίδης. Υι46 πο. ΧΙ. 540. 

4) Οοάοχ ἀντεσεβάσθησαν.. Οοντοχὶ! ὕονοι. Μηθιποβ. Υ1Π]. 18. 
Ῥ]αἰοηὶς Ἰοο5. δϑὶ ἴῃ Ριαθάν, 2ῦ4 ἢ. ϑορποοϊοβ Δαιδάλῳ αἰχὶϊ 
ἐσέφθην υἱάδ Ξιργα 'η γοθθ Λάάθ Απιίαιὶ. ρ. 115. 51. οἱ Απθοα. 
Βεκκ. ρ. 1418. 

9) Ἠοο Ομ 5. οτ {|| Ἠδερρὶ ποίηθη. ΟἿ. βιρτγὰ υ. σέες. 
10) (οὐοχ σηγάνιοι. (οττοχὶὶ Οοθϑίυβ. ΟἿ, ν. τητινοί οἱ γι. 

ΝΜ. Ρ. 711. 42, ϑουθοηάσμη οδὲ πἰ [Ὁ]0Υ τετραμηνιαῖοι, 00]], 
ῬΟ]]. ΥἹ. 735. ΡΊατα υἱάθ ἴῃ 765. ὙΠ. 285 ς4ᾳ. Ποάῖο ἴῃ δἰοὶ- 
Πὰ 7Ζμριοπέα νοοαΐαν, οἵ, ασιμίαπι, )᾽αν, [14], Ρ. 629, ά, αν], 
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σηκίδες " τὰ οἰκογενῇ παιδισκάώρια " κυρίως δὲ σηκύλη καὶ σηχὶς ἡ 

ἐν ἀγρῷ ταμιεῖον φΦυλάττουσα ᾿). 

σίκιννις" Σατυρικὴ ὄρχησις" ἐμμέλεια δὲ τραγική" κόρδωξ δὲ κω- 

μική, ὡς ᾿Αριφόξενος ἐν α΄ περὶ τραγικῆς ὀρχήσεως 3). 

σηκὸς" ὃ ἐνδότερος οἶκος τοῦ ἱεροῦ, ναός, οἶκος, τάφος Ἂ 

σηκὸς" σημαίνει μὲν τὸ περίφραγμα καὶ τὴν ἔπαυλιν τῶν προ- 

βάτων: σημαίνει δὲ καὶ τὸ ἡρῷον, ἔτι δὲ καὶ ἐλαίαν οὐ μονο- 

ςέλεχον ἀλλὰ πολύκλαδον, ὥςε καὶ καλάμην ἔξωθεν ἔχειν 
περικεχυμένην καὶ πολλὴν καὶ πυκνήν " ἔνεςι γὰρ ὑπὸ ταῖς 

τοιαύταις ἐλαίχις καὶ σηκάζεσθαι, ὥςε τρία εἴδη ἐλαίας" καὶ 

αἱ μὲν γὰρ ἁπλῶς ἐλαῖαι καλοῦνται" αἱ δὲ μορίαι, ὅσαι καὶ 

ἱεραὶ τῆς ᾿Αθηνᾶς ἦσαν" αἱ δὲ σηκοὶ αἱ πολύκλαδοι καὶ κομή- 

τριῶι" οὐκ ἐξῆν δὲ οὔτε τὰς σηκοὺς οὔτε τὰς μορίας ἐκκόπτειν" 

ἢ γὰρ θάνατος ἦν ἡ ζημία ἢ). 

σήλεκτος " χαμαιδικωςής 5). 

σημαῖαι" σίγνα., προτορμαί δ). 

σημαίνειν καὶ ἐπισημαίνειν" τὸ σφοδρῶς αὐλεῖν, ὥσπερ οἱ σαλ- 

πιγκταί" οὕτως Μένανδρος. 

σημαίνειν " τὸ σαλπίζειν ἔλεγον" καὶ τὸ ἐνσημαίνειν. 

σήμωντρω " σφραγῖδας Τ). 

Σήμαχος" δῆμος ᾿Αντιοχίδος ὃ). 

σημεῖα " μίλια. 

σημεῖον" τὴν σφραγῖδω" καὶ σημαίνεσθαι" τὸ σφραγίζεσθαι 5). 

σήραγγες" αἱ ὑπὸ γῆν ὑπομήκεις ἐκρήξεις,, οἱονεὶ φλέβες τινὲς 

οὖσαι τῆς γῆς. ἃς ὑποτρέχον τὸ ὕδωρ ζητεῖ διέξοδον" ἐντεῦθεν 

καὶ σηραγγώδης τόπος εἴρητωι ὃ διωτετρημένος 19). 

1) ΟΡ βθγγαίίο οϑί Α6}}} Ὠιοηγϑιὶ, ααᾶμῃ ΠΠΠᾺ4Θῃὰ βογγανὶὶ Εἰαβί, 
Ρ. 1620. 24. γιάε φυοχυο Ηδεγοῖι. [3αγρανι Αὐἱϑὶ. Ὑ88ρ. 768. 

2) Οοάοχ σηκιννίς. Ῥτοιβὰ5 δδάθιῃ 1ηἴγα, 564 101 τϑοῖβ σίκιννις. 
5) Ἠδβγομία5, Οἵ. Ηδι. |1. 171. Ὁ. 
ΤΣ Οοάοχ καλάμην, Ρτὸ λῶ βραϊϊπιη. Απ κόμην ἡ Βγδνίαβ [μ6χ. 

τηοί. Βοκκ, ῥ. 804. 18. (ἴ. Πάτροον. Μιάθαῖϊαν Ἀσμηῖς. Τί, ἰῃ ν, 
5) Ποβγοθῖαβ. (]οβθα Ἐοιηδηᾶ. 
6) Οἵ. Ηοβγομίυμη γ. σημαία. 
7 Ευγ. Ιρῃ. Αι]. 82, 411}. Οἵ. Ἠδογοβίυιμῃ, 
8) Ποοϊ5 Ηδογομια95 Σημαχίδαι. 
5) Οἵ, Πάτροου, 
10) Οοάοχ φβλεβες --- ὑποτρέχων. 
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Σηράγγειον" τύπος τοῦ Πειραιῶς, κτισθεὶς ὑπὸ Σηράγγου " καὶ 
ἡρῷον ἐν αὐτῷ ὃ). 

σήραγξ᾽ χάσμα, κοιλὰς καὶ ὕφαλος πέτρα κν" ἔχουσα 3). 

Σῆρες" ἔθνος ἔνθα ἡ μέταξα γίνεται, ἐξ οὗ καὶ Σηρικὰ τὰ ἐκ 

μετάξης ὑφασμένω λέγεται 5). 

σήσωμον" μετὰ μέλιτος κεκομμένον, πρῶτον μὲν πωρὰ τοῦ νυμφίου 

τὸ παλαιὸν ἐδίδοσαν τοῖς ἀπαντῶσι περιόντες τῶν ἐντίμων ἣ 

Φίλων, ἐπιλέγοντες ὡς παρὰ τοῦ γαμοῦντός ἐςιν ἣ τῆς γαμου- 

ὑένης" νῦν δὲ δεῖπνα ποιοῦντες κατ᾽ οἰκίων ΝὐλμΑ. τὲ τοῖς 

κεκλημένοις" ἔςι δ᾽ ὅτε τὴν σησάμην θέλοντες περιφέρειν δεῦρο 

πολυτελῆ" ἐν δὲ τοῖς γάμοις ἐδίδοσαν σησάμην, ἐπεὶ πολυγο- 

γώτωτον σήσαμον ἢ). 
σησαμῆν" περισπωιμένως καὶ ᾿Αρίξωαρχος καὶ Σέλευκος " ἡ δὲ χρῆσις 

Τίς 
ἑτέρως. 

σησαμοῦσι" πλακοῦσιν. 

σθένει " δύναται ὅ). 
σιγηλός" ἄφωνος, σιγηρός 5). 

σιγύνους" τὰ δόρατα ὅ). 
σιδίων " κόκκων ῥοᾶς ὃ). 
σικώριοι " ληφῶν γένος" σίκας δὲ τὰ ἐπικαμπῆ ξίφη μάφέο» Ἢ 

καλοῦσιν, οἷς χρώμενοι ἐλέγοντο σικάριοι 9). 

Σικελίζειν" τὸ ἀτηρεύεσθαι παρ᾽ Ἐπιχάρμῳ" οἱ δὲ πονηρεύεσθαι .0), 

σικλός" ὀβολοί ὀκτώ ᾽.). 

1) ΟἹ, Ἡατγροογαι!οποπι. 
2) Ε΄. Ἠοβγοβίαμι. 
δ᾽ ΘΙΠΔ ΠΟΥ ΠΘβγοί8. 
4) Οοάοχ παρὰ τῷ νυμφίῳ. ἴῃ ἔπθ χυδθάδιη οογγαρία 5αηΐ. 

ΑἹΡροῦὶ. δά Πδϑγοῖ. δῶρα ῬΓῸ δεῦρο. ΟἿ. μοὶ. ΑΥοῖ: Ραο. 869 εἱ 
Ῥαυβᾶη. ἃρυά Ρ]ιοῖ. ν. ζεῦγος ἡμοιονικόν. 

) Ηοβγομ 05. 
6) 65, Οἵ. Απιίαιι. Βεκι, ρ. 118. 28 φαΐ Νίοορμοπίθμι Ἰασάαι, 
7 Οἱ, Ηοτοάϊ, Υ. 9. 26 ἢ πΐὰ5 ΠΟΙ η5. ἰὈγΙη5 τά δι, ὙΠ]. 

214 Α. 
Οοάοχ σιδίῳ: κόκκῳ ῥ. Ιάθπι υἱϊίαιι ἴῃ ΠΘογοῖ. οβρίοἰϊαν 

Ατϑὲ, Νὰ. 881. 
9) (Ἰοββὰ δαγνθῃίοίᾶ, 
10) (οάοχ Σικελίζεις. Ἐπηοπά. ἰθοιίο ἴῃ Ποργοῖ. 864 ἰδὲ οῆι. 

ῬρΙ οπᾶγπηὶ ΠΟΙΠΘΗ. 
11) Οοάθχ εἴκοσι. (]οθθὰ Ἰοσίλαν ἴῃ ἴῃ}, πμανο, ἃ πὶ, ΔΙ. 
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Σικελὸς ὀμφακίζεται " ἐπὶ τῶν διὰ μικρὰ ὑποπτευόμενῶ κέρδη 
μεγάλως βλαπτομένων" δύναται δὲ καὶ ἐπὶ τῶν τὰ ὡραιότερα 

ἐχλεγομένων τάττεσθαι 1). 

σίκιννις "5 Σατυρικὴ ὃ ἐμ(ψέλ δὲ , οδωξ δὲ ς ρικὴ ὄρχησις, ἐμμέλειω δὲ τραγική, κόρδαξ δὲ 

κωμική, ὡς ᾿Αριςόξενος α' περὶ τραγικῆς ὀρχήσεως 3). 
,’ Ἀ Ν ς δι Ἁ Ν. " 2 ἈΝ 

σίκλος " καὶ τὸ ἐνώτιον καὶ ςαθμὸς βαρβαρικός, δυνάμενος ὀκτὼ 

ὀβολοὺς ᾿Αττικούς " οὕτως Σοφοκλῆς 5). 
͵ Ν “ 3 “ γ4 Μ σικύων" τὴν τῶν ἰατρῶν" οὕτως Ἐὔβουλος. 

Σικυών" ἀρρενικῶς " Ἐενοφῶν Ὦ). 

σικχός" σκώπτης. 

σικχός " ὃ μικρόσιτος δ). 

σιλλαίνει" μυλλαίνει, διὰ τῶν ὀφθαλμῶν σκώπτει καὶ μυλλίζει 5). 

Σιληνοί" οἱ σάτυροι" Ἐδπολις 7). 

σιλλοῦν" τοὺς ὀφθαλμοὺς ἠρέμω παραφέρειν" οὕτως "Αρχίιππος ὃ). 
προς - » τ δ΄ ἐ ς 3 , ἢ 

σιληπορδεῖν" τρυφᾶν καὶ σιληπορδία " ἡ ἄγαν τρυφῇ 5). 
͵ -Ὁ Ἁ ς. Ἀ Ἁ Ὁ ͵ - Ἁ ς - 

σίλφιον. πᾶν τὸ ξηρὸν καὶ κοῦφον λέγουσιν" τοιοῦτος γὰρ ὃ τοῦ 

σιλφίου καυλός - οὕτως ᾿Αριςοφάνης 1). 

Σίμαιθα" Μεγαρικὰ ἑταίρα 11). 

1). θ)ὲ ποῦ ῥιόυύθυθιο υἱάθ [ηἰϊ. δά ζθῃον. ἀϑά «αὶ οὃχ ἔρὶ- 
οἤδτηο ἰδυσαί, 

2) (οάοχ χκάρδαξ. Οοηΐ. βαριὰ ροϑβὶ σηκίδες. ἴάθιη ΗΘ ϑγ ἢ] 5 
868 Ὀγθυίαβ; ἢσηο 4046 γΥἱάθ γυ. ἐμμέλειω. Ποία Παμβὶς 
6χ Λϑὶῖο θιοηγϑίο, οἵ. βίαι, ρ. 1167. 19, Ατιβίοχθῃὶ Ἰοοαπι 
γἱάθ ἀρὰ Απίϊαϊϊ. Ρ. 101. 106. 1)6 ΑΥβίοχθηϊ ὀρθοῦ 46 Τταρ]οᾶ 
ϑα! αἰΐοπο απ ὰ5 οσὶὶ ῥ. 150 οἱ 10]. 

ὅ) Οοάοχ ἐναντίον. ἴῃ [μοχ. Ῥᾶομιη. τϑοῖθ ἐνώτιον, Ῥτὸ ϑόρῇοο]θ 
τ ρΡοβαθυπη ΧΘΠΟΡΠοηίθιη ααθ υἱάθ Απᾶρ. 1. ὅ, θ. Λαὶ χυοααθ 
Ὠιπά. ἀραὰ Ηδι. Υ|1. 221 (ἃ οἱ Οορθοὶ. ᾿ 

ἢ) Νϑῖηρθ Χϑθη. ἢ48|}}. ΕΥὦ. 2. 14 οἱ Υ1. 2. 11, (Οἵ, ϑίθρῃ. 
ΒγΖ. ὕορεῖ. ποθι. ὙΠ. 126. 

5) Ἠοϑγοθίαβ. (οάθχ ὁ μικρὸς σῖτος. 
. 8) Βοτγίαββθ οχ ἀ6]1ῖ0ο Πιοηγϑίο, οἵ. Εἰ δίαι ἢ. Ρ. 204, 2ῦ. ΑἸ θυ 
Ποβγομα5. Οοάθχ μυλαίνει. 

7) Ηοβγομαβ. οὐ Ἐὄπολις. 
ὅ ἔχ Αθὶῖο ιοηγϑίο, οἱ, ἰδίαι. ρ. 204, 25. Μαϊϊτη σογίο 

περιφέρειν. 
9) Οἱ, Ἠθβγομβίαμη οἱ [μποῖαη, ΤΠ χρη. 21, οαϊα5 560], σιλη- 

πορδεῖν 6 ϑορῇτοηο ἰδυάαί, 
10) Βτουμοῦ Πθβυοῖ. οἱ οὔηθ80 οὕτως ᾿Αριςοφόνης. 
11) Ἡδφογομίιβ, ἔχ Αὐἱϑῖ. Λοθατη, ὅ24. 
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σίωβλοι" θῆκαι τῶν μελισσῶν 1). 
γέρε τς Ἂν Ἐπ ΤῈ ΩΣ 9 , . 

σιμὸν" ἄναντες " οὕτως ᾿Αριςφοφάνης 3). 
! ᾿ 3 Ὁ» 9 ἃ ! ς , Ν ε ’ 3 

σινάμωρος " ἐν τῷ ἃ, οὐχὶ σινόμωρος, ὃ λίχνος καὶ ἁψίκορος 3). 
Σινδοί" Σκυθικὸν γένος 4). 

σινδονίτης χιτών" λινοῦς. 
͵ δ κ᾿ ! 5 

σίνδρων" πονηρός 5). 

σίνεσθαι" βλάπτεσθαι δ). 
σίνος" βλάβη ἢ). 
σινοῦται" βλάπτεται ὃ). 

Σινωπίσαι" τοῦτο πεποίηται παρὰ τὴν ἑταίρων Σινώπην" ἐκωμῳ- 

δεῖτο γὰρ ἐπὶ τῷ κατασχημονῆσαι, καθάπερ ΓΑλεξις ἔφη 9). 
, ὧι Ν ε ͵ Ψ Ν , 10 ῃ 

σίραιον" τὸν ἕψηίένον οἶνον καὶ γλυκύν 10). 

Σιρῆνες" αἱ τῆς ψυχῆς ἐναρμόνιοι καὶ μουσικαὶ δυνάμεις 11). 

Σείριον" τὸν κύνα, ὅτε δὲ τὸν ἥλιον Ἴβυκος δὲ πάντα τὰ ἄςρα 

Σεΐριδ 19): 
σιροῖς " ὄρυγμα ἐν οἷς κατετίθετο τὰ σπέρματα 15). 

σισάώριον" χρυσοῦν κοσμάριον σισάρῳ ὅμοιον 11). 

1) ΡΙθηῖα8 ἢ βυοῃ]8. 
2) Ἠδβγομῖαβ. ΟἿ Ατιβὶ. 1, γβιβίσ, 288 1014. 5080]. 
ὃ) Οἵ, Ηδϑγομίαμῃ οἱ ὅ6Π0]. Αὐιδὶ. Ραο, 1009. 
4) Οοτγαρίο Ηδβγοῖι. 
5) Οἱ. Ηοβγοβίαμη οἱ δεϊθαοαπι ἀρὰ Αἴπθη. ὙἹΊ. 267 Ο. 864 

γὰς Ηδι. Υ11. 264 ἢ. 
6) 16χ. Βδοίη. Ὡ44. ἢ βλάπτειν. Οἱ, Ηδβγοβίαμῃι. 
7 Οἵ. Ηδβγοβίαμη. 
8) Ἠοβγο 8. 
9) (οάρχ Σινωπῆσαι. Οἱ. Ηδογοι. δίπορθη ποιηϊηαγὶ ΑἸθχὶβ 

ἐν Κλεοβουλίνῃ, οἵ. Αἰἴῃδη. ΧΠ]. 586 ΑΔ. 
10) ἢ Ῥαυβαηίΐα, οἷ. Εἰιδίαϊῃ. ρ. 1885, 18. [,μοχ. Βδοῆπ). δαά. 

καὶ τὸ ἕψημα" βρωχεῖα ἡ πρώτη συλλαβή" ᾿Αριςοῷφάνης. τ. α. 
Ατὶβὶ. ὕ88ρ. 878. (ἷ. Ῥγοίθροηιν. ῥ. 117. 
11) Πθοι5 βϑαρτὰ Σειρῆνες. 
12) (οάοχ Σίριος οἱ Σίριω. Οἱ, βαρτγὰ νυ. Σείριος. ῬΊθηϊου οϑὶ 

ἨΗθβγ οι. σ]οββὰ Σειρίου κυνὸς δικὴν, 4180 γΘΥθὰ 8ηὶ ϑΘΟΡΠΟΟΪ 8, 
Ασομ] ἢ 8 ῬΓῸ 8016 ἀϑαγραγίι, [Ὀγοὶ Ἰοοατη υἱάθ ἂρ ΤΠθοηθμα 
ἀ6 Αϑβίγοϊορ. ἰοοὸ βιιργαὰ ἰαπάαδίο. 

13). ἃ Ποιη. Ὀποτβοη. ὃ 456. ΛΑρυὰά ΠοβγοΙΝ. τϑοϊϊ5 ὀρύγμασιν. 
Δ) Οοάοχ κοσμαρίῳ ὅμοιον. Οοιν. Ὠϊηά, δ δι, Υ11. 276 Β, 

(ΙΓ, Ηδογο, οἱ Ρο]], Υ, 101. 
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͵ ς ξ ͵ ε ! 1 

σίσυβοι" κροσσοί, ἱμάντες 1). 

σισύρα " βαίτη" τοῦτό ἐςι τὸ ἐκ κῳδίων συνερρωαμμένον ἱμάτιον" 
Φ“ 2 ᾿ 2 

οὕτως ᾿Αριςοφάνης ἢ). 

σισύρα" ἱμάτιον παχύ. περιβόλαιον ἀνροικικόν, δουλικόν, παλαιὸν " 

ἢ χιτὼν δερμάτινος ὅ). 
Ὁ ΜΝ , : ν Ἁ 9 -Ὁ ͵ Ν ἊΣ 3 . 

σίτου δίκη" ὅταν γυνὴ ἀποδικεῖν ποιησαμένη πρὸς τὸν ἄνδρα διὰ 
- 3} “Ν Ν ς Ν - 9 Ν᾿ 3 - Ν . 

τοῦ ἄρχοντος ἢ καὶ ὑπὸ τοῦ ἀνδρὸς ἐκπεμῴθεῖσα μὴ ἀπολαμ- 

βάνῃ τὴν προῖκα καὶ διωγένηται χρόνος καὶ δίκην εἰσάγῃ πρὸς 
(«ἐπ Χ 2 - ἣν - Χ Ν 9... 52 9 , 

αὐτὸν καὶ ὁπαιτῇ τὴν προϊκῶ καὶ τροφὰς ἀφ᾽ ἧς ἀπηλλάγη 

ἡμέρως, αὕτη καλεῖται δίκη σίτου 3). 

σιταρχία" ἡ σῖτον διδοῦσα τοῖς ἐπιβάταις 5). 

σιτηρέσιον " ἐν τῷ ε, οὐ σιτηρόσιον. 

σιτήσεων" τροφῶν, δαπανῶν 5). 

σιτοδείᾳ " λιμός, ἔνδειω ἴ). 
σῖτος πᾶς ὃ σιτικὸς καρπός, οὐχ ὃ πυρὸς μόνον" καὶ αὐτὰ τὰ 

σιτία" Θουκυδίδης δ' καὶ τῶν νεῶν οὐκ ἐχουσῶν ὅρμον αἱ μὲν. 

σῖτον ἐν τῇ γῇ ἡροῦντο, αἱ δὲ μετέωροι ὥρμουν ὃ). 

σίτου ἐκβολή" Θουκυδίδης" ὅταν ὃ ςαχὺς τῆς κάλυκος ἐκφύηται, 

οὐχ ὅταν ἐκ τῆς γῆς ἀναδίδοται τὰ σπέρματα 5). 

σιτούμενος " ἐσθίων 19). 
[} ὔ "»ὭὉ-Ὁ 

σιτοφύλακες᾽ ἀρχή τις ἦν ᾿Αθήνησιν ἥτις ἐπεμελεῖτο ὅπως ὁ σῖτος 

δικαίως πραθήσεται καὶ τὰ ἄλφιτα καὶ οἱ ἄρτοι" ἦσων δὲ τὸν 

1) οηνθηῖ Ἐπαβίαϊῃ. Ρ. 970. 28. 
2) οάοχ συρρερωμ μένον. Ἰιαοίπϊα νἱάθίαν Εγαϊοβί 6 18. ἀοοίν- 

πᾶ6, οἵ, 8610]. ΡΙ]αὶ. ἔγγχ. 400 Εἰ οἱ ὅ0Π0]1, Αὐἱδὶ. ἀν. 122 
401 818 86 ὨάΡοτΘ ρῥγοἢίθιαν 6 Ιθχῖοο οοπιϊοο. ἴΠρουὶα8 46 ἢοο 
ΔΙσαμηδηΐο ἃσιὶ ΝΙ. Βοθιηιαι. ὨΙάγιη. ρΡ. 62. 

5) ΘΟΥΙΡΒῚ παχὺ ῥῖοὸ τραχύν οὐτη Ἠδβγοῖ. 22)6 αἰβογίπιθ ἰῃΐδὺ 
σισύρωα οἱ σισύρνα αἰ ΠΠ|0116 οϑὶ βἰαίπθτθ. ΕΌγία886. [ἢ ΒΌΡΘΓΙΟΓΘ 
σίοββα σισύρνα ῥτγδαβίαί, [,οο15 απ αι15 ἀἀἀ6 ΤΙπηαθαιη οἱ 50}0]. 
Ατιϑὶ. ἤδη. 1409. 
4 Βα] πη8818 οοΥσιὶ ἀπόλειψιν ποιησαμένη. Οοάθοχ ὠποδικήν --- 

ἀπαιτῇ προϊκα. 
5) Οἵ, [μοχ. τοὶ. Βοκκ. ρ. 801. 26 οἱ Πεβγοβίαιῃ, 
6) Οοάοχ σιτίσεων. 
7) Παβγο λυ. 
ὅ) Το. ΠΥ, 26, οῃηθπά. ἃ (ομοὶ. ποι. Χ. 94. 
Ὁ Τηπς, ΕΥ.1,. ΟἿ, Ηδεγοῖν, οἱ Ἐπβιαιι,  Ρ. 1400,..11. 
10) Ἡρβγοθία8, Ὠιχι Ατὶβὶ, θα. 417. 
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ἀριθμὸν πάλαι μὲν πέντε καὶ δέκα ἐν ἄςει, πέντε δὲ ἐν Πει- 

ρϑιεῖ, ὕςερον δὲ τριάκοντα μὲν ἐν ἄςει, πέντε δὲ ἐν Πειραιεῖ 1). 

σίττυβα" δερμώτιω 3). 

σιτώνης" ὃ προεξςὼς τοῦ δημοσίου σίτου 5). 

σίφλος" μῶμος ᾿). 
Σιφνιάξειν καὶ Λεσβιάξζειν" ἀπὸ τῆς νήσου Σίφνου" ὡς καὶ τὸ 

Κρἤτίζειν" καὶ Σίφνιος δὲ ὠρρωβὼν ὁμοίως " Σιφνιάζειν γὰρ 
τὸ ἅπτεσθαι τῆς πυγῆς δακτύλῳ: Λεσβιάζειν δὲ τῷ ςὄμῶτι 

παρανομεῖν 5). 
σιοκόρος " νεωκόρος " Ἐδπολις δ). 
Σκαμβωνίδαι" δῆμος Λεοντίδος Ἵ). 

σκάζει" χωλεύει ὃ). 
σκαιεμβωτεῖν" τὸ σκαιῶς καὶ ἀρρύθμως ἐμβαίνειν ὀρχούμενον, τὸ 

ἐν τῇ συνηθείᾳ κενεμβατεῖν ὃ). 

σκαιός" ὠριςερός, ἄφωνος, κακός 10). 

σκαιότης" μωρία, ἀπαιδευσίῳ, ἀγριότης, ἀπάτη 11). 

σκωλαθυρμάτια" σκαριφήματα - ̓Αριςοφάνης 1"). 

σκαληνόὸς" ἄνισος 15). 
σκάλλοντες " σκάπτοντες 1). 

1) Ηδθο ρᾷυϊο ρ]θηΐογα ἤθάπθ ἰδιηθὴ 5δηϊοσὰ Ζαδιῃ ἃρυά «τῇ 
Ροογαιϊοπθιη. ΟἹἩἮἉ, ἴ,οχ. τῃδὶ. Βδκκ. ρ. ὅ00. 19. ΥὙἱιάθ Ὠοθν. 
Αάγοϑιβ. οἱ ὈὨϊηάονί. δὰ ασαιρ. 1. 274. Οοάδοχ ῬτῸ ἄρτοι μαθοὶ 
ἄριςοι 

2) Οἵ. Ἡδϑγοῖ. οἱ Ῥο]]. Υ11. 70. 
5) Τιεριαγ Ὦοθι. ον. ὃ 248. 
1) Ηδβγ 5. 
5) ΑἸῖϊὰ Ηδογοῃ. ΟἿ. [αἰἰ. Αρρ. Ῥγονυ. 57. 
6) Οοάθχ σιωκολλος. ῬοΙβοῃ, σιωκόμος. (ἷ. Ἠδογοῖ. ἀθααθ 60 
ἰ, 

7) 
Ἵ) 

ΚΕΝ 

ΝΠ]. 271 Ὁ}. θ5. θῇ 84115 οἰᾶγὰ. 
Οοάοχ Σκαβωνίδαι. ΟΓ, Παάγροοτ, 
Ἠ  Θ ΟΠ Ϊ 8. 

9) Βοάθιη πηοάο βίαι ῃ. ρ. 1469. 1 ἰηΐοτρι. σκαιοβατεῖν. ΟΣ 
ΘΟΥΓαΡία ο]οβδᾶιη Π ΒΘ ἢ. σιχοβωττεῖν οἱ Ῥῇοὶ, γ. κενεμβατεῖν. 
Ἢ ΑἸῖὰ Ηδβγο 5. 
1) Οἱ, Ποβγοβίαμῃι. 
12) Οοάοχ σκαλαθύρματω. ΟἿ. Ατἱδοῖ, ΝῸΡ. 629. 
1) Οἱ. ὅομο!. Ρ]αι, αι γρην. 12 ἢ, Οοάοχ σκάλινος. 
11) ΠΟΘΙ α5, χ Ποτιοάϊ, ΠΠ, 14 

Η5 
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σκάλμη᾽ Θρᾳκία μάχαιρω 1). 

σκαλμοί" τὰ ξύλα ὧν δέονται αἱ κῶπαι πρὸς τὴν εἰρεσίαν 3Δ. 
ἃ -“ 

σκώλοψ' ὃν ἡμεῖς σπάλακω ὃ). 

σκάώλοψ᾽ ὃ σπάλαξ᾽ ἐν Κλεοβουλίναις ἹζΚρατῖνος 1). 

Σκαμανδριαίους " ποταμιαίους 5). 
σκωνδάληθρα " καὶ σκάνδαλα λέγουσιν " σκανδάληθρ᾽ ἱςὰς ἐπῶν" 

Κρατῖνος 5). 

σκάνδιξ" λάχανον ἄφνριον, παρὸ καὶ σκανδικοπώλην τὸν Ἐῤριπίδην 

λέγουσιν, ἐπεὶ λωχανοπωλητρίας υἱὸν αὐτὸν εἶναί ᾧασι Ἴ). 

σκωπανέα " λέγουσιν οὐ σκαφέα ὃ). 
σκωπάνη" σκαφεῖον, ἐρύγιον, δικέλλιον 5). 

͵ ,ὔ , Ν 4 , ᾿ς 
σκαπέρδω᾽ παιδιά τις" δοκίδος γὰρ ἐκτετρημένης σχοινίον διεκβα- 

λόντες προσάπτουσι τοῖς νεανίσκοις καὶ ὃ προσαγαγὼν πρὸς τὴν 

δοκίδω τὸν ἕτερον νικῷ 19). 
σκωρδωμύττει" πυκνὰ τοὺς ὀφθαλμοὺς κλείει καὶ ἀνοίγει 11). 

σκώρκη" ἀργύρια Θρᾳκις! 132). 

σχατοφάγος" ἀκάθαρτος " οὕτως Μένανδρος" ᾿Αλλὰ σκατοῷφάψος 
. ἘΘ. Ν , ͵ 13 

ἐςξὶ καὶ λίαν πικρὸς 15). 
“ δ ς ! 2 -» » Ὁ , ς σχάφας" ἔφερον οἱ μέτοικοι ἐν τῇ πομπῇ τῶν Παναθηναίων οἱ 

1) Βὶ Βορἤοοὶο ἀρὰ Ὀο]]. Χ. 165, Οἱ. Ηδβγοῖι. 
2) Οοηγνθηὶ: [κοχ. τοὶ. Βοκ. ρ. 502. 1. 
35) (οαοχ σχώλος --- πάλωκω. ΜιάΘ. πιΟΧ. 
4) Οοάοχ σκάλωψ. (ἴ. ΗδΕογοβίθη. 
5) θιπάοτῆυβ δὰ ἨΜι. τϑβοῦθ Σχωμανδρίους" οἵ. ἔπιν, Ττοδά. 

1101. 
6) ἴπηοῊο οχ Αγιβίορῃ. δὲ Δοιαγη. 687. Εἰ Ἠδβγομίαιη. Οὐοάδθχ 

σκανδαλίθρα οἱ σκωνδαλίθρας τὰς ἐ. 
7) (οηγοηϊ δβγοι, (Δ, Ατίβὶ. Αομᾶγη. 478, Οοάθχ ρῃ. π|. 

σκωνδυκοπόλην ---- λαχανοπωλιτρίας. 
8) οὐοχ οὐ σκαφανέω. Οὐοττοχογαηὶ ΑἹΡοτὶ. οἱ ὕοροὶ. ποι. 

ΙΧ. ρ. 07, 90}}. οβυοῃ. ῬὨΡΥ ΟΠ 5 [6 ες, Ρ. 62. 5 οοηίτα ρτοβαὶ 
σκαφεύς, ᾿τηρτορθαὶ σχαπανεύς" Ὠθπο ροί!8 βθθαι, 60]]. ἢ ̓Γ. 
Ε]. 202 οἱ Ατοθρρο ἃρυά Ρο]]. Υἱ[. 148, 

9) Οοάοχ σκαφίον. Οἵ. Ηρδογοι. Ὀο]]. ὙΠ]. 148. Χ. 129. 
,. 3) ΟΥ,. Τδυβίαι. Ρ. 1111. 26. Ηδεγοῖι. Ρο]]. ΙΧ, 16, 
11) Οἵ. Ἠδογοβηαμη. 
12) Ηϊπο οοττσοπάυβ Ἠδβογο 8. 
15). ΑἸΙ05. σοι σουθ τη Ἰο605 γἱάς ἴῃ ΤΠ68. 
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μὲν χαλκᾶς οἱ δὲ ἀργυρᾶς κηρίων καὶ ποπάνων πλήρεις, ἐνδε- 

δυκότες Φοινικίους χιτῶνας" οὕτως Μένανδρος ᾽). 

σκωφεῖον" ἡ νῦν λεγομένη ἄμη, ἐν ἣ σκάπτουσιν 3). 

σκαφίον" τάχῶ λέγει τὸν καδίσκον ᾧ καταχέονται αἱ γυναῖκες " 

ἔχει γάρ τι ἐμφερὲς πρὸς τὸ σκάφος ὅ ἐςιν εἶδός τι πλοίου 3). 

σκαφηφορεῖν" τὸ τοὺς μετοίκους ἐν τῶῖς πομπαῖς σκάφας φέρειν 

πλήρεις θυσιῶν" αὕτη γὰρ ἦν ἡ τῶν μετοίκων λειτουργίω 4). 

σκαφίδας" οὐ σκάφας τὰ σκεύη ὅ). 

σκαφίδας, μάκτρως, Μοσσυνικὰ μαζονομεῖα" ᾿Αριφοφάνης 5). 

σκαφίον ἀποκεκαωρμένην " καὶ σκωφιόκουρον " τὸν κείροντω 7). 

σκαφίον" κουρὰ περιτρόχαλος" οὕτως ᾿Αριςοφάνης ὃ). " 

σκεδάξζει" σκορπίζει 5). 

1) Οὗ Ἰηἴτα ν. συφομώτερον σκάφης οἱ Πάτροοτ, Ζθηορ. 49 
Νομδηατι ππαοῆαπι ἰαπάαὶ. (οάδχ σλήρις. 

2) Οομυθηῖ [μ6χ. τηϑὶ. Βοκκ. ρ. 801. 25. ΟΓ, Ῥηγγη. Βεκκ. 
ἼΒ2::9Σ 

ὲ 8) ῬΊυτα ἴῃ [μ6χ. τοὶ. Βεκκ, ρ. 801. 80. Οἵ, Ατιϑὶ. Τ θαι. 688. 
4η (οπγθηῖ ἴμοχ. τμθὶ. Βεκκ. ρ. 504. 27. Οἱ, Πάγροου. Οοάθχ 

σκάφος --- πλήρις. ὃ 
5) ΟΡ βθγγαῖίο χηαὐὰ αἱ νἱάθίαν. (Ομ ησθπάα οϑὲ οατη ο]οβϑὰ 

564. υἱ ἂρρᾶτοὶ 6 Ρο]]. Χ. 102. 
6) Οοάθχ μίξας, ῬΟ]]. Χ. 102 μάκτρας, «αὶ ρτγαθίθγθα ἀοοθὶ 

[γασπηθηΐϊαπι 6588 ἀθβϑαμηϊαπη δχ Αὐβίορῃδηϊ5 Ὁλκώσιν. Κ]οββὰ 
οΟὨΪαησθηἊα οϑὲ οατῃ 8ὰρ. Οἱ. Βίπάοιί. ἃα Ηϑι, Υ. 1210 ἢ, 
Μοίποὶς. Εταριηΐ. ὅοπι. ΠΠ. ρ. 1125, Μ. ϑδοβιηιαι. Ὠιάγῃι. Ρ. ὅά 
ὉΔῚ αἰδουίαν ἤθογοῖ. τ. Μοσσυνικὰ μωαζονομεῖο. 
7 Ἐχ Ατίβὶ, Τθβη. 868, Σκαφιόκουρον Ἐπιβίαϊῃ, ρΡ. 907. 41 

ἰπίογρι. τὸν κειρόμενον απο ργδαίθυιαγ ἴῃ ΤῊθ5. ὙΠ]. 551 (. 
(Ἰ]οβ8ἃ Ἰοσαπάα οϑὶ ροβὶ 9]. 864ᾳ. Οοάθχ σκάφον. 

8) ΥἹά6 κα]. 800. 
9) (οβροίιβ οοτῖσι Μηθ. ΥΠ|. 67: σκωριφᾶται γ6] διωσκώ- 

ριφᾶται" σκεδάζει, σκορπίζει. Οἱ. Ῥταεῖ. Νον. [,μϑοἱ. Ρ. ΧΧΧΙΙ. 
Νοη αἀβθηϊον. Σκαωριφᾶσθαι γν6] διασκαριφᾶσθαι αἰϊα 4 «αϊα 8ὶρ- 
πἰποαὶ. Αρυὰ ἤδθλγοι. δηΐπὶ οϑὶ ξύειν, σκάπτειν, γράφειν. Ἀρυά 
Ἠάτγροοῦ. : τὸ ἐπισεσυρμένως τι ποιεῖν καὶ μὴ κατὰ τὴν προσήκου- 
σῶν ἀκρίβειαν. Διωσκωριφᾶσθαι ἂρ ἰδοογ. δχροπίιανῦ διωλύειν. 
ϑ6α τηθηηὶ ρ]08886. 4αᾶπη ἰΠἰΘΙ 58 Γὰ8 ΤΘΙᾺ]}: μυωπιζόμενος " μυὼ- 
πάξζων, δὶ οοηίγα βου θοπάππι [πθγὰὶ μυωπάζων" μυωπιζόμενος, 
Πδη φ]οβϑᾶπη ΤΟΙΌΓΟ ἃ αἰίθγὰπη Ῥθιτὶ 4αὰθ ἀϊοίίαν ορίϑιοϊτη 

Ι. 9. απάοιῃ σοτγαρίο πη ἢΐο οὐογοῦ : ἰθρᾶμπῃ: σκορπίζει " σκε- 

δάζει, 4παὰο {{π|οη 9] ο58ὰ βδογὰ δὶ οἱ ρουίηθι δὰ δίαιι, ΧΗ, 50, 
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σκεδαςήν᾽" τὸν μεριξήν. 

σκεθρόν" ὠκριβές 1). 
σκελετεύεσθαι " ξηραίνεσθαι" ᾿Αριςοζάνης 3). 

᾿ . ͵ 

σκελλοόμενα " ἀφαυαδινομενά. ' 
͵ ὦ 9 - - ᾿ Ἂν ͵ Ἁ ΓΕ: ἣ 

σκέπαρνον " ὠρρενικῶς οἱ πωλαιοὶ τὸν σκέπαρνον'" καὶ παρ᾽ 'Ομήρῳ ὃ). 

σκέρβολλε" λοιδόρει ὅ). 

σκευοθήκη " τόπος τις ὅπου ἀπετίθετο τὰ σκεύη τῶν δημοσίων 

τριήρων ὅ). 

σκεῦος" τὸ αἰδοῖον. 

σκευοφόριον καὶ ἀνάφορον" τὸ ἐπὶ τῶν ὥμων ἀμφίκοιλον ξύλον οὗ 
ἐξωαρτῶσι τὰ βάρη δ). 

σχευωρία" κατασκευή. ἐπιβουλή, βλάβη ). 
, " γ΄ .ς σκέψομαι" θεωρήσω ὃ). 

σκηνή" ἡ οἰκία καὶ καταγωγή, ὡς ᾿Ασιωῶγενῇ τὴν λέξιν" οὕτως 

Μένανδρος ὃ). 
͵ Ἂ Γ; ᾿ ν Ἁ , 10 

σκίπων" ῥόπαλον" παρὸ καὶ δκαπάνιον 10). 

σκήπτεται" προφασίζεται 11). 

σκηπτόύμενος" ἀξιῶν ἢ ἐμφαίνων. 

σκηπτός᾽ κεραυνὸς ἄνωθεν διώπυρος 132). 

σκῆψις " πρόφασις ἢ φροντίς, ἀνωβολή 15). 

1) Ηδβυ μα. 
2) ϑαβρίοου θχοϊἰ8586 ἰθιηηᾶ σκέλλεσθχι. Οἱ, Ηδογομίαιη γ. 

σκελλόμενα οἷ σ]. 564. 
5) ἤοιη. θΘάγ85. ε. 264. , 
4) (οάοχ σκέρβορε" λοίδορε. ΟΓ. Ἠδογοῦ. Εχ Ατὶβὶ. Εᾳ. 821. 
5) οηνεπῖΐ ἴκοχ. τοὶ. Βθκκ. ρ. 809. 29. 
6) (οάεχ σκευοζφορεῖον οἱ ἀναφορεῖον, αἀυ8 ΟΟΙΤΘΟΧΙ 6 ΒΡ] ΟΠ 5 

οἱ ΑὝβίορμαμῃὶβ Ἰἰοοῖ58. 405 ΡΟ ]αχ ἰασάαι Χ, 17. : 
7) Ἠδβυοθα5, ἰὐϑαγραν! ποὺ βθηϑὰ ἴθι. (181]10]. ὶ 2, 
8) Ἠοογ "18. 
3) α΄. Ποβγομίαμη ν. σχηνάς. Ἰίαφὰθ οχ ἀϑία τϑροίο υϑὰπι 

γΟΙΌΙ σχηνοῦν ΡΙῸ σιτεῖσθωι! 5011] ΧΘΠΟΡΠΟΠΙΙ ρτορηίαμι, οἷ. Οοβεί. 
ἴῃ Μηριηοβγπο ΥὙ{]. 514. 

10) Σχῆπον τὰ. ρτ. Οἱ. Ποβυομίαμη. 6 ἰογιπα ὨΟΠΔ]η5 ορὶϊ 
Ηϑι. ΥἹἱ1. 595 Β. 
11 ἨδβγομίαβΒ. Οἱ. Τιμηάθαπι ν. σκηπτόμενος. 
12) Ποϑγοιία5, Οὐαθχ τ. ᾿γ. διὰ πυρός. 
12) Οὐοα ἱπιοιργθίαϊαν ᾧροντίς, ᾿ς ρϑεϊίποὶ δά σκέψις. ΔΙῚ 

ἴάτὰ θιηά. «4 ἢϑι, 11 580 Β. 
11 
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σκῆψις" πρόφασις" καὶ ἦν δίκη τις οἷον ὑπωμοσίω καὶ παραγραφή. 

Δημοσθένης ἐν τῇ πρὸς Πανταίνετον παραγραφῇ " ὧλλ᾽ ἐπὶ 

ταύτης τῆς σκήψεως εἰσελθὼν ἀμφότερ᾽ αὐτὸν ἐπιδείξω 1). 

σκιωγρῶφος" ὃ νῦν σκηνονράζφος" οὕτως ᾿Απολλόδωρος 3). 

Σκιάποδες" Λιβυκὸν ἔθνος" οὕτως "Αρχιππος Ἴ; 
σκιάς" ἀναδενδράς " σημαίνει δὲ καὶ τὴν παρ᾽ ᾿Αθηναίοις λεγοιέ- 

γὴν θόλον ἢ). 

σκιὰς καὶ σκιάδειον᾽ ἐν ᾧ ὃ Διόνυσος κάθηται" οὕτως Ἑδπολις δ). 

σκιδνάμενος " σκορπιζόμενος ὃ). 

σκιμῶλίσαι " καταδωκτυλίσαι ἀσχημόνως 1). 

σκιμωβάζειν: χωλεύειν" καὶ ἀσκωλίζειν" τὸ αὐτὸ τοῦτο" οὕτως 

᾿Αριξςοφάνης ὃ). 

σκίμπους " κρώββατος ἢ σκάμνος 5). 

σκινδακίσωι" τὸ νύκτωρ ἐπαναςῆναί τινι ἀσελγῶς Ὁ). 

σκινδάλωμοι" τὰ τῶν καλάμων ἀποξύσματα ἢ σκόλοπες 11). 

σκινδαλεύειν" ὠναςαυροῦν 13). 

1) ὕοάοχ σκέψεως. Τιοοὰβ Ἰορι αν Θγαὶ. 1η1110. 
2) Βο]οϑὶ 1086 Αρο!]οάογαβ νοσαραίαν σκιωνρώφος, οἷ. Ηδεγοῦ. 

411 ρατα βϑγυαυ ὃχ δαηοϊαϊοηθ δὰ Ρ]αϊ, Βθρ. ΠΠ. ὅθ Ὁ, 
ὃ) ῬΙυατα Ἠδγροον. Οἵ. δ0.)0]. Αὐιδῖ. ἂν. 1682 οἱ Πδβυοῖ. 
4 Οἵ. Περγοῖ. οἱ Νοῦν. Ρ. 841. Ρίαγα ἴπ Τη65. Υ1}, 886 (.. 
ΘΝ π ἢ ΡΟ]]. 1. 174. Αἰμοη. Υ͂. 198 Κ΄. 
6) Ἡδογο 5 γν. σκιδνα μένου. 
7 Ἐχ Ατὶβὶ. Δοπαγη, 445, Οἱ, Πδϑβγοι. Ρῇγγη. Βείκ. ρῥ. 48. 

24, ίοοτι. Ρ. 860. 
8) Οἵ, Ἠδβγομίαμη οἵ βῦρτα συ, κιμβάζειν οἱ ὀκιωβάζειν. Νά 

αυοααθ 1,6χ. τοὶ. βοκκ. ρ. 4ῦ2. 18, 0θὶ] ρτὸ ᾿Αριςοζϑώνης ἰῃ- 

γΘη165 οἱ ᾿Αττικοί. ᾿Ασκωλιάξειν ᾿ΔΗβιορμαπδβ ἀϊχιὶ ΡΙαὶ. 1150. 
γιά6 φυοχαθ 8500]. Ατίδὶ. Νὰ. 254. Οὐοάοχ σκιμῶ σ ν ἃ τη. 

β 
ῬΓ. ΒΌρΟΥΒαηΐ ροϑὶ ΘΟΥΓΘΟΙΟυ]8 ΠΠΠπ| 85 4] [θοὶς σκιμάζειν. 

9) Ατὶβϑί. Νὰ}. 709. Οἷ, Ηδϑγοι. Ρῇγγη. Εο]. ρ. 20. Μοογ. 
Ρ. 54. Τποι. Ρ. 799. 

10) ΠΙΟΘΥΟἾ 8 Ππαροὶ σκινδαρίσωι ἀπὰθ [ὈΓΠΊὰ ΘΟΙ ΘΠ ἃἰπ} ἰῃ 
Τη65. 11. 595 ΑΔ. ΥὙἱἱάθ Ιηἴντὰ σκίνδαρον. 
1) ΟἹὉ6 Ποογομίαμη. ὔδαγραν! Ατὶβι, ἤδη. 819 οἱ ΝῸΡ. 100, 

ὉΌΙ νά ὅομο]. 5604 Αἰϊοὰ [Ὀγηὰ γνοοαθ}} [αἱ σαχινδάλαμοι, 
γος Ποογοῖ. οἱ Μοονυ. Οοάοχ σκώλωπες. 

13) ΟΟΡοΙ. Μπε, ὙἼΠΠ. 67 τοίου! δἋ Ρ]αι, ἤθρ. ΠΠ, 802 Α, 
4υἱ ὠνασχινδυλευθήσεται ΕἸχπ. 
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σκίνδαρον " προσκίνημα - καὶ τὸ νύκτωρ ἐπαναξῆνωι ἀὠκολάςως 

σκινδακίσαι 3). 
σχιραφεῖα ̓ " τὰ κυβεῖω, ἢ διότι σκίρωφ)Ἕός ἐςιν τὸ ὄργανον. τὸ κυ- 

βευτικόν, ἢ ἀπὸ ἘΈΡμεὰ τιγὸς κυβευτοῦ, ὃς πρῶτος εὑρηκέναι 

δοκεῖ τὰ κυβευτικὰ ὄργανα, ἢ ὅτι ἐν τῷ τῆς Σκιρώδος ᾿Αθηνᾶς 

ἱερῷ ἔπαιζον οἱ κυβευταί 3). 

σκιρωφεῖον" κυβευτήριον 5), 

Σχίρον" τόπος ᾿Αθήνησιν ἐφ᾽ οὗ οἱ μάντεις ἐκαθέζοντο" καὶ Σ κι- 

ρώδος ᾿Αθηνᾶς ἱερὸν" καὶ ἡ ἑορτὴ Σκίρω." οὕτω Φερεκράτης ἢ). 

Σκίρος ἑορτή τις ὠγομένη τῇ ᾿Αὐηνᾷ ὅτε. σκιωδείων ἐφρόντιζον ἐν 

ἀκμῇ τοῦ καύματος" σκίρῳ δὲ τὰ σκιάδειώω. Οἱ δὲ οὐ διὰ 

τοῦτό Φαώσιν, ἀλλὰ διὰ τὴν ἀπὸ σκίρων ᾿Αθηνᾶν, ἣν Θησεὺς 

ἐποίησεν ὅτε ἐπῶνήει ἀποκτείνως τὸν Μινώταωυρον" ἡ σκίρα δέ 

ἐςι γῇ λευκὴ ὥσπερ ψύψος. Οἱ δέ φασιν ἀπὸ Σκίρου τοῦ 

Ἐλευσινίου μάντεως γενέσθαι τὴν ἐπωνυμίαν ταύτην. Αλλοι 

δὲ ἀπὸ Σκίρου τοῦ συνοικίσαντος Σαλαμῖνα ἣ 
Σκιροφόριω " ὄνομα ἑορτῆς 5). 

Σκιροφοριών" μὴν ᾿Αθηναίων ιβ΄ ὠνομάσθη δὲ ἀπὸ τῆς Σκιρώδος 

᾿Αθηνᾶς 7). 

σκίτων" ἀσθενής. οὐδενὸς ἄξιος" οὕτω Φερεκράτης ὃ). 

σκληραύχενας" ἀὠκαμπεῖς. 

σκληφρόν" τὸν κατεσκληκότω καὶ ἀγεννῆ τὴν ἰδέαν 5). 

σκνίψν " ζῷον κωνωπῶδες 39). 

1) Ηοβγοθ!αβ ἴῃ τ. 6ΧΡ. προσκύνηψψω. ἰΟΟΌΪΑΙΙ5. 101 Θδ᾽ ΒΘ ΒΡΙΟΙῸ 
Μ. ϑοβι ΘΟΠ]ΘΟΙΟΥΙ8 1ηἰογ τὴ ἸΏ [6}6]5. (οάοχ ὑπαναςῆναι. 

2) Οοάοχ σκιραφία " τὰ κυβία. ἢ διῦτι σκιρωαφές. ἀοπνθοηὶ! 
1μοχ, τῇοὶ. Βεκ, ρ. 800. 28 υνῖ ἴπ πο 844. ἔξω τῆς πόλεως 
ὄντι, 841] ΄Ζυοάαθ Ἠδγροονυ. 

8) Οοάοχ σκιράφιον. 
Ὁ Οἵ, Ποβγομίαμη νυ. Σκειρόμαντις οἱ 5]. 586. 
5) ἀοάοχ ὅτι, σκιάδιον, ΟΟΙΓ. 6 ἰμαχ. τοδὶ. Βοκκ. ρ. 804, 2, 

Οἵ, συοααθ Ἠδτροον, οἱ ἴμοχ. τῆοὶ. Βοκκ. ρ. 804. 8. Ρ]υγα ἴῃ 
Τ|69. ΥΠ1. 399 Β, 

6) ἨοβγΟ 5. 
7) Βγθνιαβ ἴῃ [μ6χ. τῃοὶ. Βεκκ, ρ. 804. 22, 

.« ἢ Οἱ, Ποβγοῦ,. νυν. σκίταλοι οἱ ὅ0..0]. Αὐὶϑὶ, Κᾳ. 64, 
9) Ε΄. Ηδ5. ΡΟ]]. Π, 10. Τιπμ. 561})0]. Ρ]αι, Ῥαϊηγα. 271 Β. 
10) Οἵ, Ἠδβγομίθμ. ᾿ 

115 
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σκνὶν ἐκ χώρας" ἐπὶ τῶν ταχὺ μεταπηδώντων ἡ παροιμία" ἐςὶ 

γὰρ ὁ σκνὶψ ζῷον μικρὸν ξυλοφάγον 1). 

σκόθης" διάβολος 3) 

σκοῖδος  τὠμίας τις καὶ διοικητής, Μακεδονικὸν δὲ τοὔνομα, διόπερ 

Μένανδρος ἐν Κιθωῤριςῇ σκοῖδον Διόνυσον λέγει Ἵ 

σκολιόν᾽ ἡ παωροίνιος ᾧδή" ὡς μὲν Δικαίαρχος ἐν τῷ περὶ μουσι- 

κῶν ἀγώνων ὅτι τρίω γένη ἦν δῶν, τὸ μὲν ὑπὸ πάντων ᾧδόμενον 
καθ᾿ ἕνα ἑξῆς, τὸ δὲ ὑπὸ τῶν συνετωτάτων ὡς ἔτυχεν τῇ τάξει, 

ὃ δὴ καλεῖται διὰ τὴν τάξιν σκολιόν. Ὡς δ᾽ ᾿Αριςόξενος καὶ 

Φύλλις ὃ μουσικός, ὅτι ἐν τοῖς γάμοις περὶ μίαν τράπεζαν 

πολλὰς κλίνας τιθέντες παρὰ μέρος ἑξῆς μυρρίνως ἔχοντες ἧδον 

ψνώμας καὶ ἐρωτικὰ σύντονα " ἡ δὲ περίοδος σκολιὰ ἐγίνετο διὰ 
τὴν θέσιν τῶν κλινῶν “). 

σκόλοψ᾽ ξύλον ὀξύ" καὶ οἱ τῶν Φοινίκων ὅ). 

σκολύυθρια  ὑποπόδιω 5). 

σκόλυθρον" σκνιφὸν καὶ ἀνελεύθερον. 

σκομβρίζει " γογγύζει 7). 

τὸ Οἵ. Ὠίορσεπ. 725. ἄθῃορ. 85 41 ργόουθγθίαμη 6 ϑ γαι 46 
ἉΠΘτί. 

ἢ) Ἡοβγ Ομ ν. σκοιθης οἱ σοίδης. απο ἴογηιαπι Μ|ο Βομμϊάι. 
ΤΠ Ῥτγοραὶ, 60]]. 9]. ψοίϑης. 

ὁ) Οἵ, Ρο]]. Χ. 16, Ποργομίαβ ἁθυὶ ὁχ ΑἸθχδηαιὶ ἘΡΙ5ι01}8. 
(οάοχ ταμείας τὴ. ΡΥ. οἱ Μένανδρος καὶ ἐν Κ. (γραϊἀδγίπη ἴῃ 
ΩΝ ΑἸοχαπάσαπι ρτῸ Νοπαπαγο ΠΟΠΊ] ΔΓ. 

4) (οάοχ φίλης ὃ μ. (Ἰοββὰ Ῥ]αϊοπίοᾶ οϑδὶ φιδθ ρᾷ}]0 ῬΙΘΏΪΟΥ 
δχϑίαὶ ἴῃ 5010]. Ρ]αὶ, ἀοτρ. 40] ὦ, 564. 101] χυαοαίια ἃπὶθ γερὰ 
καθ᾿ ἕνα ἑξῆς ἀυδοίδηι ἠδόμοα ἀρρατοί. [ἢ γον οοῃίτγαχὶϊ 
Ἠδβγομα8. Ουϊὰ ἀρὰ Ῥ]ιοίαμη ἀθϑι1 Δροτϊοὶ Αἰμθη. ἀν. 6094 
Α. Β. Οοπίϊοιι Πορτ.: τὸ μὲν ὑπὸ πάντων ἀδόμενον, τὸ δὲ καθ᾽ 
ἕνῳ. --τ ᾶπο συοααθ δὐποίαϊοποια οοίμ5. οἱ Αἰῆθπαᾶραβ Ρᾶπι- 
ΡὮΏΪΟ ἀοροραηὶ, Ῥαηρ ]ὰ5 ιάγηηο, αἱ ΘΟὨ]οΘγο ἰοθὶ ὃχ ᾿λίγηι. 
Ν. ρ. 718. ὅ6, οἵ. Μ. ϑοιμμίαι. θιάγιη. Ρ. 571. 

5) χοια κλάδοι ν] αἱ βαΐαι, (ὸ 40 γνοοᾶρθυϊο Εἰ ποβίατη 
γί ἴῃ 9]. 5807, Ἠρϑγοῖι. ρ. 107. Ῥοβὶ φοινίκων ἴῃ [μ6χ. δοίη. 
ϑἰσηαιη ἰαοῦπᾶθ οδῖ. ὕοάθχ σκώλωψ. 

6) Οἷ. ὅ.0]. Ρ]αὶ. πιῃγαά, 278 Β. Τίμα, Ποβγ οι. [μοχ. τοὶ. 
ἃριὰ δ αβίαι. Ρ. 1515. 50. γι. ΝΜ. τ. 718. 40. 
7 ϑ'αβρίοον γογαπι 6886 σκολωβρίζει οἱ ΠοΡγο απ θοάθιη ΕΥ̓ 

οοΥτσοη απ 6886, θοαπη ἀυᾶτο. ΛΔρὰὰ 40}. ὅ, 4 Ιορίταν κολά- 
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σκομβρίσαι" παρὰ Ἰόβα ἐν β' διεφϑορυίας λέξεως " παιδιᾶς ἀσελ- 
-" 5. Ν 9 , Ν Ν Ἁ -" - ἐπε ν 

γοῦς εἶδος- ἀποδίδοται καὶ κατὰ τὸ ἦτρον πλατεῖ τῷ ποδὶ 
᾿ ε Ι , Ε ͵ 1 

πλήσσοντος ὡς ψόφον ἐργάσασθαι 1). 

σκόνθυλλε" τονθόρυζε 3). 
, Ἁ ᾿ - ! ͵ ΕῚ “- 

σχύνυζαν" καὶ χωρὶς τοῦ σ κύνυζαν λέγουσι" Φερεκράτης " ̓ Αρκεῖ 
, " Ἁ ͵ ͵ το 

μία σκόνυζα καὶ θύμω δύο Ἷ. 

σκοπεῖν καὶ σκοπιᾶν λέγουσιν " καὶ σκοπῶν, ᾿Αριξτοῴφάνης ὃ). 

σκοπιωροῦνται " Φυλωκτικῶς σκοποῦσιν ἀπὸ μετεώρου 5). 

σκοπός" σχῆμα ὀρχηςικόν " οὕτως ἙἘὔπολις 5). 
͵ - ᾽ 3 ͵ Ι “Δ ͵ Ζ 

σκορακίζειν " εἰς ἐρημίαν πέμπει ἢ χλευάζει ἴ). 
σκορακίζειν" οἷον ἐς κόρακας ἀποπέμπειν" ἀπὸ τούτου γὰρ εἴρηται, 

ὡς καὶ τὸ οἰμώζειν ἀπὸ τοῦ οἴμοι. 

βρισθείησαν. Ἠϊπο ἴπ ἴβχ. Βαοῆτη. ἰθοιίαγ χολαβρισθείη " χλευ- 
ἀσθείη ἢ κολωσθείη. ἴῃ (Ἰοββαγ!ο 8800 ρ. ὕγγ. 038. : κολῶ- 
βρισθείησαν " ἐχτιναχθείησαν. ΘΙΠΉΠΠΘΓΙ ϑυ1.85: κολαβρισθείη " 
«λευασθείη, ἐκχτιναχθείη, ἀὠτιμασθείη . κόλαβρος γὰρ ὃ μικρὸς 
χοῖρος " ἀντὶ τοῦ οὐδενὸς λόγου ἄξιος νομισθείη. ἀοηΐ, χαοχαο 
Πδβγοῖ. ν. καλαβρισθείησων οἱ κωλαβρισθείησαν. ἴατη «χοῖρος τοῖο 
ἋἸΟῚ ροίεβὶ γογγύζειν αἱ ἀραὰ ῬΠοίϊαπι 6581. 864. υἱάθϑιη8 ἀθ 
ΒΘ Ζαθη! σ]ο588. 

1) Οοάοχ ἐν β' φορᾶς λ. νἱάα Οορεὶ. Ὑοσαθ] απ ἢἤὰς 40ο0- 
416 5ση]Π αἰ! η6 ἃσποβοὶὶ ΠΘβυ ἢ. : τη8]1πὶ ἰᾶτηθη σχολωαβρίσαι. 
Ὁπιίοιαβ δϑὶ ργδθίθγθα ἰοοὰβ 400 σκομβρίσωι ἰθσϊϊαν., πϑηρα ἂρυά 
Πδβγοῖ. ν. ῥωαδαπυγίζειν. ἴδτη υἱὰ6 ρα Ρ0]]. ΕΥ̓. 100 «αυϊὰ 1 
κολωβρισμός νοὶ] ἀρὰ Αἰποη. ΧΙΥ, 629 ἢ, δὶ πηϊπὰβ τθοῖθ βοιὶ- 
Ὠΐαγ καλωβρισμός. Κολόβριον οϑἱ τῶν ὠγριῶν δῶν τὸ νέον 860. 
Ατιβίοριι. ΒγΖ. ἂρ ἔαδίαίῃ. ρ. 1817. 19, οἷ. Ναυοῖκ. ρΡ. 117. 
Ἦοο ΘΟΙΠΡΟΠΘ ΟΠ 115 4186 50ρΙὰ 6 ϑαϊ!4ἃ ἰαπααγιὶ οἱ Ρο]]υο. 
Υ, 88 08Ὁὴ᾽Ά᾽ τἱἀο158. οσίββ6 [ἀρᾶϊ περὶ φωνῶν ζώων. Α446 Πδβγοὶ. 
γ, χολωβρευομένη οἱ κολαβρίζειν. 81:5 οὶ γϑυι βίη] 6 1111 6556 
σχομβρίσαι 564 γρίθυθϑ αἰχίββα χολωβρίσωι οἱ σκολαβρίσαι, 5ισαὶ! 
μικρός οἱ σμικρός, κνίψ οἱ σκνίψ, κώψ οἱ σκώψ, κουτάλη οἱ σκυ- 
τάλη, (ήρινθος οἱ σιμήρινθος, τὴοχ κόγυζχ οἱ σκόνυζα, «]. [πε1- 
σοηΐ ἀοοίϊογθα οἱ δου ουθβ. 

2) ὕοάοχ τόνδρυζε τη. ὈΓ. 
5) ΑΙΠὸγ Ηδβγοῦ. Οὐάοχ μιᾶς κονυζὰ --- θύμων. 
4) Οοάοχ σκοπὴν κ. σ. Οἵ, ΤΙ65. ὙΠ]. 450 Ο. Βογπιὰ σκοπᾶν 

4] 1π46 ΠΟῚ ΟΟρηϊϊᾶ. 
5) Βχ Ατὶϑί. ὕδβρ. 561, (Οἵ, Ἠδογοῇ. 
6) Ο. βσαρτὰ ν. Πωνὸς σκοπός. 
7 ΟἹ. Ἠδδυοδίαπ, τ 
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σκορωκίζονται" ὑβρίζονται καὶ ἐκρίπτονται" πεποίηται. δὲ ὠπὸ τῆς 

παροιμίας τῆς ἐς κόρακας 1). 

σκορδινῶσθαι" τὸ παρὰ φύσιν ἀποτείνειν τὰ μέλη μετὰ τοῦ χασ- 

μὠῶσθαι διωκλώμενον" ᾿Αριφοφάνης ᾿Αχωρνεῦσι" Στένω, κέχηνω, 

σκορδινῶμωι., πέρδομωι Ἴ). 
σκοτοδινιῷ " σκοτοῦται, μετὰ σκότους ὀφθαλμῶν συςρέῷει, δ᾽ ἐςιν 

ἰλιγγιῷ 5). ι 

σκότος καὶ σκότον" ἑκωτέρως " οὕτως ᾿Αμειψίας 3). 

σκυβαλίζεται " ἀποδοκιμάζεται, ἀτιμάζεται δ). 

σκυθρός- αὐθέκωςος, αὐςφηρὸς" Μένανδρος: Ἐ ὌὨἭἍ ὦ δ᾽ ὠγροῖκος, ἐργάώ- 

τῆς. σκυθρός, πικρὸς, Φειδωλός δ). 

σκῦλα" τὰ ἀπὸ τῶν πολεμίων ἀνῃρημένα. 

Σκυθαίνας" Σκυθίδας" "Αλεξις. 

σκῦλα" λέγουσιν ὡς ἡμεῖς" καὶ σκυλεύματα Θουκυδίδης 7). 

σκυλόδεψος" ὃ τὰ κῴδιω ἐργαζόμενος 8). 

σκυρθάνια τοὺς ἐφήβους οἱ Λάκωνες 5). 

Σκυρίωαν δίκην" οἱ σκηπτόμενοι ἐν ταῖς δίκαις ἔφασκον εἰς Σκῦρον 

ἀποδημεῖν 19). 

σκυτάλη" ἐπιςολὴ Λωκωνική᾽ ἦν δὲ ἡ σκυτάλη ξύλον ἐξεσμένον 

. ἐπίμηκες" δύο δὲ παρὰ Λακεδαιμονίοις ὑπῆρχον σκυτάλαι" καὶ 

1) ἤθιω. δᾶν. βριβι. 8 11. ΟἿ, [μοχ. τῆοὶ. βδ6κκ, ρ. ὅ04, 15. 
(οροὶ. αν. [μθοϊ. ρ. 48. 

2) Αὐϑῖ. Δομαγτη. 80. Οἱ, Ηθβγοῃ. Ρο]}. Ν. 168. τοϊίδη. 
6αϊοη. ἴμ6χ. 

8) δθο οογγαρία νἱάθηίασ. Οἱ, Ποβγομίαπη ν. σκοτοδινιᾷ οἱ 
σκοτοδινιώσας. 

4) Οἷ. Μοον. Τμοιι. Μ. ρ. 800. Αδ]1ὰ5 ΠΙοηγβῖὰ5 ἃραὰ [ὑπϑ. 
Ρ. 1390. 50, Ῥαῦβαῃ. ρα [ἡαβιῖ. Ρ. 958. 51, ροτῖὸ Εαβί. ρ. ὅ20. 
420 οἱ 1869. 48. 

ὅ) Ηφβγομ 8. 
τ) αν, Ποβγοι. θόοργ. οοηΐονὶ Τοτγθηί. ΑΔοΙριι. Υ. 4, 12. 

Τηυο. ΙΨΡ. 44, Οἱ, [,μοχ. τοὶ. ἀρὰ ᾿παβιαιῃ. ρ. 9ῦ2. 10. 
8) Τρία 6. ὁ. Ατίβίορ. 1. 5 ὅ8. γυ]ρο σκυλοδέψης. 
9) (οί τπᾶνα]! κυρσανίας . Αιίοὶ. [,γ8. “1348. μαὰθοὶ κυρσῶ- 

γίως ἀποά ῬΠοίϊα5. δαρτα σοί], 864. Ποϑγοῖ. ο]οϑδᾶθ σκυρθῶ- 
λιάς, σκυρθάλιος, σκυρθάλια ἴαοίαϊ αἱ οὐδβαταν [586 4Ζπ04116 
[ογπηᾶμι σκυρσανίως. ΟἷἉ, ϑιρτὰ ν. σκομβρίσαι. 

10). ΑἸϊὰ ΠῸΟΒγοΝ. ἴῃ. ν. ΟἹ, ΡΟ], ΝΠΠ,. 81 οἱ "οὶ. νυ, Ἴμβριοι, 
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τὴν μὲν μίαν κατεῖχον οἱ ἔφοροι τῶν ΔΛοκεδαιμονίων, τὴν δὲ 

ἑτέρων τῷ ἐκπειμπομένῳ παρ᾿ αὐτῶν ςρωτηγῷ παρεῖχον" καὶ 

ὅπότε ἐβούλοντόὸ τι ἐπιςεῖλαι οὐτῷ, φέροντες ἱμάντα λευκὸν 
ὡὼν Ἀ , Ἀ : ων - ς , 5) Χ 

περιεῖλλον τὴν σκυτάλην Καὶ ἐπὶ τοῦ ἰμᾶντος ἐγραῷον καὶ 

ἀνελίττοντες παρεῖχον τὸν ἱωάντα τῷ ἀποφέροντι " τοῦτο δὲ 

ἐποίουν ἵνα μὴ μανθάνωσιν οἱ ἀποφέροντες τὸ δηλούμενον ἐν 

αὐτῷ" ὃ δὲ ςρατηγὸς δεχόμενος τὸν ἱμάντα τῇ ἑαυτοῦ σκυτάλῃ 
περιείλιττεν καὶ ἀνεγίνωσκεν οὕτως τὰ ψεγρωμμένα " λέγεται 

οὖν καὶ ἡ ἐπιςολὴ σκυτάλη καὶ αὐτὸ τὸ ξύλον, ἀφ᾽ οὗ καὶ 
ἡ ἐπιςολή. Διοσκουρίδης δὲ ἐν τοῖς περὶ νομίμων τοὺς δανεί- 

ζοντῶς ἐν Σπάρτῃ διαιρεῖν σκυτάλην δύο παρόντων μωρτύρων 

καὶ γράφειν τὸ συμβόλαιον ἐν ἑκατέρῳ τμήματι, καὶ τὸ μὲν 
8.1 - , " Ἀ Ἁ ͵ ς -“ 37 2 - ᾽ 

ἑνὶ τῶν μαρτύρων διδόναι, τὸ δὲ δι᾽ ἑχυτοῦ ἔχειν" ἐχρῶντο ὃ 

αὐτῷ καὶ ἄλλοι, ὧν ᾿Αριςοτέλης ἐν τῇ ᾿Ιϑακησίων πολιτείᾳ 

μνημονεύει 1). 

σκύτη" δέρματω. ᾿Αριςοφάνης ἢ. 

σκυτοδέψης  δερμωτομωλάκτης " καὶ βυρσοδέψης 5). 

σκῦτος᾽ πᾶν δέρμω, ἀφ᾽ οὗ καὶ σκυτεύς ἢ). 

σκυτοτόμος " σζυτεύς, λωροτόμος 5). 
͵ Ν Ν - - ᾽ -“ Ι τ ν 

σκώληξ τὸ πρὸς τῇ γῇ οἱδημῶ τῆς θαλάσσης, οἷον τὸ προσά- 

ρώσσον κῦμα δ). 

σκώπτει" παίζει 1). 
͵ Ἀ Ε ! ᾿ Ε 5, γε " ͵ ΠῚ 

σκώρ᾽ τὸ ἀποπάτημῶ" οὗ σκῶτον" οὕτως ᾿Αριςοφάνης ὃ). 

1) Οοάοχ ὡς ᾽Α. ἐν τῇ ᾿16. σ. μβ. Οοτγθχιὶ Μία] τὰβ. Εἰ γαρτηὶ. 

Ηΐβι. ὅτ. [{Π.- Ρ. 147, Ρυϊογθηη ραγίθιῃ ἢα]ὰ8 δαἀποίαϊ! 015 τἱὰθ 
ἀρ ὅ0101, Τῆυο, [. 151. 

2) Ατῖβὶ, θᾳ. 808, 
8) ἀοηγοηῖὶ ὅ0ο]. Ρ]αὶ, ἀοτρ. Ὁ17 Εἰ, 564. 101 σκυτόδεψος. 

ΟἹ. Πεβγοβίυμῃ. Ν 
4) μα] [μ6χ. τιϑὶ. θοκΚ. ρ. 802. 21. ΟἹ, Ηδθγοι. 
5) Οοηνθπῖὶ 500]. ΡΊα!, ἄοτσ. ὅ17 ἢ. Οἱ Ἠρβγομίαμα. οἱ 

Ριοῦβ. Μοου. ρ. ὕ. 
6) Απίαῖῖ, Βοίκίς, ρ. 114, ὃ ὁ β]αίοηθ Οὐοιηϊοο ἰασᾶαὶ, Οἱ, 

Ῥηγγη. θ οί. ρ. 62. 20. Ποογοῃ. ὅ6Π0]. Ηοιῃ. ΠΙαα. ξ, 16. 
7) Πρ ΒΥοΒ 5. 
8) ΟἿ, Ῥγγπίοι. [0], ρ. 128, Ουοά ΤοΡοοκίυ8 αἴδγι 6 Οοά. 

(151. ἀρυὰ (οοίι!, δά Τηθοά. ρ. 240, Ποὺ οἱ ἰρβμη ηἱ ἈΠΟῪ ὁ 
Ρηγγηίομο (6ϑοτρίη) ὁ81, αἱ 588 ρ6 σεμνομυθεῖ ἴῃ τῷ ἰϑγυί. 
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σκώπευμα' σχῆμω Σωτυρικόν, ὡς καὶ ὃ σκωπός" οὕτως Αἰσχύλος 1). 
σμῆνος" πλῆθος μελισσῶν 3). 

σμήρινθοι" σπάρτα, σχοινία λεπτά 5). 

σμικρόν" καὶ “χωρὶς τοῦ σ λέγεται. 

σμιλεύμωτω ἢ). 

σιινύην" σκαφεῖον ἢ δίκελλαν ἢ ἀξίνην ὅ). 

σμοκορδοῦν" συνουσιάζειν" καὶ τὸ σπλεκοῦν ταὐτὸ τοῦτο σημαίνει" 
καὶ τὸ σποδεῖν 5). 

“Ν 

σμυχόμενος" καιόμενος, ἀναλισκόμενος 7). 

σμώχειν " σπουδῇ ἐνερν εῖν 8). 

σοβάδες " διώκουσαι πόρναι 5). 

σοβαρός" οὐχ ὃ σεμνὸς ἀλλ᾽ ὃ καταπληκτικός. 

σοβαρός" λαμπρός, ἐπαιρόμενος, τολμηρός, αὐθάδης, ἔξω τοῦ 

δέοντος φερόμενος. τὸ δὲ σοβαρὸς λέγουσι ψεγονένωι, οἱ μὲν 
ϑΝΚΊΩν - - 2 - 7 ἡ ς . δ ͵ 
ὠπὸ τῆς Συβωριτῶν ἀρχῆς τὸ ὄνομω, οἱ δὲ γεγενῆσθαί Φασιν 

αὐτὸ παρὰ τὸ σέβας, ἄλλοι δὲ σοβαρὸν ὠνομάσθαι λέγουσιν 

ἀπὸ τοῦ σοβεῖν, ὅπερ ἐςὶ μετὰ σεμνότητος προϊέναι" ψφρῶνται δὲ 

τῇ λέξει ταύτῃ συνήθως οἱ κυνικοί 19). 

σοβεῖ " διώκει, κομπάζει 11), 
! ! ’ “Ἀ ἡ ΡΞ ς ΡΝ ὁ ς [ 

Σόλοι" πόλις ἹζΚιλικίως ἢ Κύπρου, ἀφ᾽ ὧν ὃ Σολοικισμός " βαρβα- 
͵ Ν Ἂς ἰδί Ὁ 1 

ρίζοντες κατὰ τὴν ἰδίαν γλῶσσαν 13). 

----- 

1) ΟἹ, Ηδβγομίαμπη ν, σκωπευμάτων " ΑΘΒΟΏΥ] Ἰοοῦμη βουγασί! 
Αἰμθη. ΧΙΝ. 629 Ε. Ααάδθ Ῥο]]. γ΄. 105. 
3 ΟΙ. Ῥμγγη. Βεκκ, Ρ. 37. 22 οἱ θά, 4. -Ἡδεγοὶι. 
8) Πεοργοῖ. Ῥαυβαᾶη. ἂρ βίαι. ρ. 1888. 86 Ἰαπάαὶ Ρ]αϊ. 

[μερῤθ' Ι, θ44 "᾿. 
4) Βχ Ατὶβί. ἤδπ. 819, Πηϊθγργθίαοπθπη βαρρ] δὶ: ΠΘογΟΒ. 
5) ΡΙαι. ἴθρ. 1. ὅ70 ἢ, οἱ. Τίω. χφὰὶ ἴθυ οαάθιῃ Παβθοὶ οἱ 

5000], δά 1. 1. 
6) Οἵ, Ποογοι. Ιηρϑηΐϊοβο Ὠιπα. δα δι. ΥὙΥἱ1. 496 Β. Οοάοχ 

σποδοῦν. 
7) ΠΙηΟ 500} ]6 ΕΕΎΤΗΝ 
8) Πβγομα5. (, Ατὶδὶ. Ῥὰο. 1906. 
) Οἱ. ΠΗ ογοῆ. Δίμοη. ΧΙΥ͂. 629 ἡ, 560]. Αὐἱβὶ, Ῥαο. 812, 

αἱ ᾿παρο!άθπι ἰαπάαί. 
10) Ἤδθο Ῥ]θηϊοσὰ αύδπη ἀρὰ ΠΟΒγ οἰΐαπι. ΑἹΡογια8 νἀ ὐνδαν 

Ῥῃοιατη 80. 0 51556. οἱ κωμικοί ῬΥῸ οἱ κυνικοί, ἀποα ἁγταθῖ. 

11) {50τραν]} Ὦεμ. Μιά. ὁ 108, οἵ, Ποργοῖ. 
1) Οὐαοχ πόλεις Σικελίως καὶ Κύπρου. (4, ΠΆΓΡΟΟΥ, 
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Σούνιον ." δῆμος Λεοντίδος. 

σορέλλη" σκῶμμα εἰς τοὺς γέροντας παρὰ τὴν σορόν" οὕτως ᾿Αρι- 

ςοφάνης ᾿). 
σοφίαν" κοινῶς ἁπάντων μάθησιν, καὶ τὴν τέχνην, τὴν φρόνησιν 

καὶ ἐπιφήμην. τὸν νοῦν 3). 

σόφισμα μάθημω καὶ ἐπινόημῶ καὶ εὕρημα πᾶν" οὕτως Φερε- 

κράτης ὃ). 
σοφιςής" ἀπατεών, παρὰ τὸ σοφίζεσθαι ὅ᾽ ἐςι λόγοις ἀπατᾶν" 

λέγεται δὲ σοφιςὴς καὶ ὃ διδάσκωλος ὃ σοφίζων" τὸ δὲ παλαιὸν 
σοφιςὴς ὃ σοφὸς ἐκαλεῖτο 4). 

σοφιςής" πᾶν τεχνίτης, καὶ ὃ τὸ λεκτικὸν ἡσκηκώς" καὶ ὃ ἐπη- 

ρεώζων ἑκὼν ἐν τοῖς λόγοις. 

σπάδων" εὐνοῦχος 5). 

σπαδών" ὀξυτόνως τὸ σπάσμα δ). 
σπαθᾶν" Μένανδρος Μισουμένῳ" τὸ ἀλαζονεύεσθαι ). 

σπαθᾶν᾽ εἰκῇ λέγειν ἢ ἀναλίσκειν ἀσώτως. 

σπάθημα φρενῶν τὸν ἄγων φρόνιμον ὃ). 

σπαθίδα " τὴν τῶν μυρεψῶν σπάθην οὕτως ᾿Αριςξοφάνης 5). 

σπαθῶσι" σκορπίζουσιν 19). 

σπαίρει" ἄλλεται, σκωρίζει, ἐκπνεῖ τὴν ψυχήν 1). 

σπάλαυθρον - σκάλαυθρον 12). 

1) Ῥυβίαιῃ. ρ. 1289. 1 Ἰαυάαὶ 6 τῃθίογίοο ἰθχίοον ΑΥβἰορ δ ηΪ5 
Ἰοοῦμη Ὑἱάθ ἃρυὰά (αϊθη. Ῥταοῖ, [χ. Λάάθ θίορϑθη. 258 ἰθίαᾳ. 
[ηϊ. 

2) Οοὐοχ κοινὸν, ἀπάτην, μάθησιν. Ἐπηθηάαία ἸΘοϊΐο ἴῃ [μοχ. 
Βαοΐη. δυϊάαβ: κοινῶς πάντων (ὁ. 

3) Τυδα ΠΥ ἀἸβου 6 ἰηΐθυ σοφίαν οἱ σόφισμα αἱ γἱ468. 
1) Αἴτὰ Πβγ μια. 
5) ὐἀοπίσηρα οὔτ οἱ. 5864. Ὑ166 ργαθίθγθα ἤθβγοι. οου. ρ. 547. 

Τποιῃ. Νί. ρ. 592. 805. 
6) Νοίαϊιν ἀϊβουϊηθη ἴῃ δοοθηΐϊα Ροβιϊαιη.,, Ὠ181] αἰϊὰα. (, 

ΤΠη65. Υ11. 589 Β. Ἑἷ. Βγοϊίαη. οἱ α]6π. [μοχ. 
7) Οὐ. Ηοβγομίαμη. 
8) ΟἿ, Ἡδβγοϊία ν. σπάθημα. 
9) Νεϑίηρ Δωαιταλεῦσιν, οἵ. Ῥο]]. Χ. 120. 
10) Ἠρβγο μία. 
.) Οὗ, Πεοβγοβίπμ οἱ [μοχ. τῃδί. ἂρυ4 Βαβι. ρῥ. 416. 388. 
12 Οἵ. Πδβγοῖ. ν. σπάλαθρον ἴθϊᾳ. Μ΄, ϑομηιάι. οἱ ῬῸ]], Χ. 

118, Ρίαγτα ἴπ 165, 11, 812. Α. 



! 3) 

σπάνις " ἐνδειῶ. 

σπανίαν" σπάνιν ἢ). 

σπαργανώμωτα" αἱ πρῶται φΦασκίαι καὶ οἱ δεσμοὶ τῶν ὠρτιτόκων 

παιδίων 3). : 
-Ὡ ᾿ ὑνᾷ - “Ἁ ! ς Ἁ ͵ Ἀ ἤ 

σπωργῶσα ἀνθοῦσα ἢ σπαραττομένη ὑπὸ θλίψεως καὶ δεοιιένη 

ἐκκρίσεώς τινος 3). 

σπαργῶσιν" ὀὁρεκτικῶς καὶ ἐπιθυμητικῶς ἔχουσιν ἢ). 
δως , δ ἢ Ἷ Ἐ 

σπαρνόν" σπάνιον " οὕτως’ Πλάτων ὃ). 
! ΔῈ ε ΡΝ Χ “ Ρ ͵ ς ͵ 

σπαρτοπόλιον, ὡς ἡμεῖς" καὶ Μένανδρος " σπωρτοπόλιος ὠμόγραυς 5). 
᾿ 3 , “ ς Ν ᾿ δ 

σπατάγγαι᾽' ἰχθύες τινές, οἱ δὲ τοὺς μεγάλους ἐχίνους " οὕτως 

᾿Αριςοφάνης ). 
- ς 2) 9 μεν 

σπεῖρῶ ἡ συςροφὴ καὶ τὸ ἀθροισμῶώ, οὐχ ὅπως παρὰ τοῖς τρᾶγι- 

κοῖς ἀλλὰ καὶ ἐν Μαμμακύθῳ ὃ). 
- "- 920 ͵ ͵] ͵ , 9 

σπεῖραι" πλήθη ςρατευμώτων, φάλαγγες, νούμερω,, λεγεῶν 5). 
σπειρηδόν" περιπεπλεγμένως 19). , 

σπένδεται" θύεται ἢ θυμιᾷ ἣ φιλιοῦται 11). 

σπένδοντας" θύοντως, προσφέροντωας, παρὰ τὴν σπονδήν, καὶ τὸ 

φιλιοῦσθαι" οὕτως γὰρ ἐκάλουν τὰς ἐπὶ τῶν πολεμίων συμβάσεις 

καὶ σπονδὰς ἐνόρκους 13). 

1) Ἠοβγομίυβ. ὕβατγρανι ἔπν. ἈΠ685. 248. 
2) Ῥαυΐο ματα ἴῃ [μδ6χ. τῃοϑῖ. Βθκκ. ρ. 804. 14. Μίραϊοὶ πηϊγᾶ- 

Ὀαμπαϊ ἃυάϊθηΐϊ, ἀτᾶθοοβ ἢ. 6. Ποιηΐηθ8 ΘΟΥροῦαπῚ ΡΟ γα 1π6 
Ἰπϑίσηθθ, Δα ἘΠ] 1588 συνδέσμους ἐν οἷς συνδεῖται τῶν ἄρτι τεχ- 
θέντων παιδίων τὸ σῶμω, ῥυθμιζόμενον ἐπὶ τὸ ὀρθότερον καὶ εὐμορ- 
Φότερον. 

58) Τιμηαθαβ οὐ ὠνθοῦσα ἤ. 
4) Βὶ Ρ]αϊ. Ἀθρ. Υ. 460 (ἃ οἵ. δ6}ο!. 
5) 51 τϑύϑγὰ πβαγρᾶν! Ρ]αῖο ῥΠ]]ΟΒΟρτι5., πΌ] πὰ πουὶ Ἰοοαηι 

ΔΡ.ΙΟγθὰ αὶ τθροηαϊαν ἀαᾶμη ἴῃ ΙΒ ρην. ὃ Ὁ, 564 τηᾶ]ὸ οἵθ- 
ἄδτθ νϑῦρὰ οὕτως Πλώτων δὰ ΒΕΡΘΙΙΟΓΘΠΙ ο] 558) τοίθυθ ἃ 6888. 

6) (οάοχ σπαρτοπώλιον οἱ σπαρτήπωλις ὁμογραῦς. Υἱᾶ, Βορθτ. 
Οοροὶ. οἱ Ὠϊπά. ἴῃ ΤΊ 65. Π. ὅ600 Ο. Εἷ. Ρο]]. ΓΝ. 184. Λάάδε 
Μοίποις. Βταριαϊ. οι. Υ. 109. 
7 Αἰμβοη, ΠΙ|. 91 Ο ᾿Ιαυάαλι Αὐβιορμαπθῃ ἐν Ὁλκάσιν. (ἱ, 

Ηδογοῖ. Ρο]]. ΥἹἱ. 47. Αὐἱϑίοίο!. ΠΙσὶ. πίη. ΕΥ̓. ὅ. 
8) Μοϊποια5 Ατιϑίασογαθ ἔσιρθα!, Εγασιαϊ, Οομι. {, 762, 

(Ἰοβθὰ Ιοῆρθ ΓΘΟΘΗ ΤΟΥ, 
Οοάοχ πωραπεπλεγ μένως. 

) 
) , ; 

11) του ἨΘΒγ ΟΠ Ϊ 8. 

) 
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σπερμωτίων" τὸν εἰς σπέρμω παρειμένον " οὕτως ἹΚρωτῖνος Ἶ). 

σπερμολόγος" εὐρυλόγος, ἀκριτόμυθος" καὶ ὃ τὰ σπέρμωτα συλ- 

λέγων 3). 
σπερχνός " ταχύς ὅ). 
σπῆλυγξ' σπήλαιον 3). 

σπιθαμή" τοῦ βίου τὸ ἐλάχιςον ὅ). 

σπιθαμήν" οἷον χρόνου ςιγμῆν. 

σπιθωαμή" τὸ ἀπὸ τοῦ μεγάλου δωκτύλου ἐπὶ τὸν μικρὸν, τὸ δὲ 

ἀπὸ τοῦ λιχανοῦ λιχάς" τὴν δὲ σπιθωμήν τινες καὶ δόχιην 

καλοῦσιν " οὕτως Ἱζρατῖνος 5). 

σπίλος" μιωσμός. ῥύπος "). 
σπίνος διὰ τοῦ ἑνὸς ν λέγουσιν" ᾿Αριξοφάνης Ταγηνιςαῖς ὃ). 

σπλήνιον" οὐ τὸ φάρμακον ὠλλὰ τὸ ὀθόνιον, καὶ σπλῆνα αὐτὸ τὸ 

πτύγμῶ τοῦ ὀθονίου 5). 
σποδοῦν᾽" τὸ συνουσιάζειν" καὶ τύπτειν, ὡς παῖσωι καὶ πατάξαι. 

τὸ αὐτό" οὕτως ᾿Αριςοφάνης 19). 
σποδιοῦσιν" ἐν σποδῷ ὀπτήσουσιν οὕτως Πλάτων 1)). 

σπολάς" δερμάτιον ἐφ «πτῶδες πρὸς τὰς ἐν πολέμῳ μάχας χρήσιμον 12). 

1) ὑγαίϊπὶ Ἰοοατη τἱάθ ἀραὰ Αἰπθη. 11, 68 Ὁ. οάθιη ρου πθηὶ 
Ρῇγγη. ἴ)ο]. Ρ. 108 οἱ Ποτγοάίδῃ. ῬΊθιβ. τ. 466. 

2) ὕδυγρανι ἤθη. ον, ὃ 127. Βυθυιθν δχροηϊϊαγ ἴῃ ἴμδχ. 
τηθί. Βοκ, ρ. 505. 4, δχρι!οαίία5. ἃ0 Πάγροοῦ. ἀΑαάθ ἢββγοῖ, 
εἰ Ευδίαϊ. ρΡ. 1547. ὅ6. Μαημβ τϑοθης5ϑηὰ: σπεῖσαι" ἐκχῦσαι, 
προσενέγκαι, περιρᾶναι, θῦσαι. 

ὅ) Οοάοχ τραχύς. ῬΙΘηίον ᾿πἰθῦρυ. ἀρὰ Πθογοῖ. 
1) Οἵ. Πεβγοβίθμι. 
5) Οοηγθηῖ Ὠίοσοη. 717. 
6) Βτουίαβ ἤοβυοηϊαβ. 106 ἀθ ποβῖτο ἰοοο Ἡα]ίβοι, δίγοὶ. 

Ρ- 94. Λαάθ ᾿Α6]. Πίοη. ἃρυὰ ἔπβὶ. ρῥ. 1291. 48, χὰὶ Βοιρίῖο 
ΒΘΓΥΆ586 νι ἀθίαγ ᾿ρϑαπι ΟΥΑΙ] γϑγβαμη. 

7) ουνίαθβθ ο᾽οβδὰ βᾶογὰ δὶ, τϑίθγθησα 4] ᾿ὑρίβι, δὶ Ἐρ168. 
Υ, 27, Οἵ. Ρνγπ, Ἐπ]. Ρ. 12, 

8) ΑΙ1ο5 σομηϊοογατη ἰ0005 Υἱάθ ἴῃ 765. Υ11. 597 (.. 
ὅ) Οοπίοπάπηϊ τοοϊϊα5 5ου 10] σπληνίον. 

10) Τιοοὺβ υἱπαπὶ 4111, 564.ῳ «υϊὰ γ6]1} ἀρρᾶτγοι. [αἴθ πὶ [Ἀ]1οΥ 
σποδοῦντωι οχ Ατὶδὶ. ἔοο]. 115. 
Τα, Βόρ, ΠΠ|. 572.0,᾿ 
12) Οὐ Ποόγοῖ. ϑαυϊά. Ρο]]. [, 155. Ὑ11. 70. Χ, 149, Ὀιπάοι- 

πὰς Χόπορῃοπι! γοἀα!ἀϊ Απαρ, ΠΠ, 8, 20 οἱ [Υ, 1, 18, 
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σπονδή" οἴνου ἔκχυσις ἐπὶ τιμῇ δαιμόνων ἢ φιλίᾳ. 

σπονδοφόροι" οἱ τὰς σπονδὰς φέροντες τοῖς πολεμοῦσιν" ἔθος γὰρ 
ἦν ἐν ταῖς πανηγύρεσι ταῖς κοιναῖς σπονδοφόρους περιερχομένους 

κελεύειν σπονδὰς ποιεῖσθαι τοὺς πολεμοῦντας 3). 

σπορώδα γῆς" κονιορτὸν ἢ χνοῦν γῆς 3). 
͵ ᾿' ὃ , “ 5 -» 3 σποράδην" διεσπαρμένως ὧδε κάώκεῖσε 5). 

σπόρθυνγες" αἱ συνεςραμμέναι μετὰ ῥύπου τρίχες ᾿). 

σπουδάζω περὶ τὸν ἄνδρα " Δημοσθένης κατὰ Μὲειδίου" ἐπὶ δὲ τοῦ 

κατεπείγομκαι, Θεόπομπος ἐν ἐπιτομῇ τῶν Ἡροδότου" ἐπὶ δὲ 

τοῦ βούλομαι ὁ αὐτὸς ἐν τῇ ἐπιτομῇ ἐπὶ δὲ τοῦ μὴ παιψνιω- 

δῶς ἀλλ᾽ ἐσπουδασμένως Πλάτων Πολιτείας γ᾽ ἐπὶ δὲ τοῦ 

λίαν θέλω ᾿Απολλόδωρος Καρύςξιος ᾿Αποκωρτεροῦσιν" ἐπὶ δὲ τοῦ 

σεμινολονεῖν τὸ σπουδαιολογεῖν Ἐενοφῶν Συμποσίῳ " --- τίνι 

σπεύδεις ἀντὶ τοῦ τίνι σπουδάζεις" οὕτως καὶ ἔΑλεξις ὅ). 

σπουδαίως " σοφῶς. 
! 9 ͵ ἌΓ να “Ἢ ἐ, ᾿ν - σπουδωρχιάσας " ἐπιθυμήσας ἄρξαι, σπουδάσας. ἐπιμεληθεὶς τυχεῖν 

“Ὁ ") -Ὁ 

τῆς ἀρχῆς “). 
σπουδὴν ποιεῖσθαι" τὸ ὀργίζεσθαι" οὕτως ᾿Αριςοφάνης ἐν Βατράχοις Ἵ). 

,ἷ " Ν 2 - ΒΎΣΊΕΙΝ “" 2} Ξ γ 2 Ψ 8 
σπυρθίζειν" τὸ ὠνασκιρτᾶν, ἀπὸ τῶν ὄνων" οὕτως ᾿Αριςοζφ νης ὃ). 

σπυρθίζειν " σφαδάζειν, σφύζειν 5). 
σπυρίς κυρίως τὸ τῶν πυρῶν ἀνγεῖον 19). 

1) Βτοτνὰβ ἴῃ [μοχ. τῃοὶ, Βθκκ. ρ. ὅ05. 19. Αδβομίηθα Παθοὶ 
ἂς Ε4]5. ἴμὲρ. δ 155. 

2) δῖο οάθχ. Νοὴ ῥγουβαβ ᾿πί6}}1|σο. 
8) ΘΙ] ὸγ ΘΒ ΟΠ 115. 
4) Ἠδβγομία8. Ρ0]]. 1. 28 βου σόρθυγγες. χαρά ργαθία]θυῖπη. 
5) Τοοῦπι ἴῃ ΜΙαϊδηᾶ ποπάθιη ἱπνθηὶ]. Τθοροιηρὶ Εἰ ρίϊοπηθ 

Βαυά τὰτο ἰαπάαϊαγ ἃ Απιϊαϊ]οϊθία. Ρ]αϊοηβ υἱάθιασ ἱπαϊοατὶ 
Βορ. ΠῚ. 409 Β. 406 Α. Χοποροῃι!β Ἰοο5 οϑὶ ἴθ ϑγηρ. ΥΠΠ|. 
41 ἀὰ 4ὺ0 νἱάθ Οοροὶ. ποιη. Υ|1. 170. ὨΠΠΙσοπίον 46 Πᾶς 
σ]οϑϑἃ γἀθπάπμη οϑὶ, Οὐ] 5 γα οὺ ἃ ΟΘἰθυ 8 ρᾶα]0 αἰγουβὰ οϑί. 

6) Ὑρεραη σπουδαρχιῶν 880ρ6 ἰορίίαγ ἂρ ίοπθηη (ἰἀϑϑί μη, 
564 πυπάθαᾶπι ρΑΓοἰρίαπι σπουδωρχιάσας. 

77) Ατβϑὶ. ἤδη. 522. ΟΓ. ἢϑι. Ὑ1. 680 ἢ. Οοβρει. Μηριηο. 
11: 

8) ΟἿ, Ἠοβγομίμπι. 
9) (οάοχ σπυρίζειν. ΟἹ. Ποβγοβίπηι. 
10) ΟἹ, Ἠοϑογομίαμι. δαβίαι ἢ. Ρ. 1584, 47 ἰαπάαϊ ὁχ Ατίβίοριι. 

ὋὍλκάσιν, 60}}, οὐπὶ Ρο]], Χ, 172. 
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Σποράδες νῆσοι" ἃς ἔνιοι Κυκλάδας λέγουσιν, αἱ ἐν τῷ Αἰγαίῳ. 
Ψ Ν δὲ δέ 1 

εἰσὶ δὲ δέκα "). 

ςάδιω καὶ ςαδίους" ἑκατέρως λέγουσιν" ὃ Θουκυδίδης δὲ ςαδίους 
ς 2. κ Ν - “ Ν ! ! 7} 2 ᾿ 3 Ν - 
ὡς ἐπὶ τὸ πᾶν" ἅπαξ δὲ μόνον ςἄάδιω εἴρηκεν ἐν ζ΄" ἐν γὰρ τῷ 

πρόσθεν ἐπὶ πολλὰ ςάδια μέλλων ἰέναι 3). 

ςάδιον" ὃ τόπος τοῦ ἀγῶνος καὶ μέρος τι τοῦ λεγομένου μιλίου " 

ἑπτὰ γὰρ ἥμισυ ςάδια ποιοῦσι μίλιον " λέγεται ςάδιον καὶ 

ἁπλῶς τὸ ἵςασθαι καὶ ἀκινητίζειν: Δίων ἐν λθ΄ Ῥωμαϊκῶν". τῷ 

δὲ δὴ ςαδίῳ τῶν σκαφῶν προδιδόμενοι δεινῶς ἤσχαλλον" ἀντὶ 

τοῦ" τῇ ςάσει καὶ ἀκινησίῷῳ τῶν σκαφῶν προδιδόμενοι σφόδρα 

ἡνιῶντο ὃ). 
σταθείς ὑφ᾽ ἑτέρου" ςὰς δέ, ἀφ᾽ ἑαυτοῦ" καὶ ςαθεῖσα καὶ ςᾶσα 

ἀνάλογον. 

σαθερόν" μόνιμον, ςάσιμον ἢ). 
6 , " ΡΨ, 3 ᾿ ᾿ι Ἁ δ Ἀ Ἀ 9“ ἢ ἔων ᾿ ς , 

ςαθερῦν" ὀξύ, ἰσχυρόν" τὸ διὰ τὴν ὀξύτητα τῆς κινήσεως ἑςάναι 

δοκοῦν" καὶ ςαθερὰν μεσημβρίαν ἐν Φαίδρῳ Πλάτων, τὸ μεσαί- 

τάτουν καὶ πνιγηρότατον τῆς ἡμέρας δῆλον ὅτι 5). 

ςαθερόν" ὀξύ, ἰσχυρὸν ἢ θερμόν, τὸ διὰ τὴν ὀξύτητα τῆς κινήσεως 

ἑςάναι δοκοῦν: ἐν Φαίδρῳ: μή πὼς ὦ Σώκρατες πρὶν ἂν τὸ 
- ͵ ΕῚ ς ὦ ς Ν " , Ω 

καῦμα παρέλθῃ" οὐχ δρᾷς ὡς σχεδὸν ἤδη μεσημβρία ἵςξαται, 

ἡ δὴ καλουμένη ςαθεράώ" δύναται μέντοι καὶ θερμοτάτη εἶναι 
« “ 5 ὦ “Ψ Ν Ἁ ᾿" “ ἰγά - ΕἸ ͵ 

Ρ ςαθερώ, ὀξεῖ οὐσῶ " καὶ γῶρ τὸν ἡλιον ὁτῶν μᾶλλον ἕν Κα 

ὀξὺν εἰωθάσι λέγειν" σημῶίνοι δ᾽ ἂν καὶ τὸ ςάσιμον τῷ μέσον 
Ψ - ς ! Χ Ν ἄρνας δὲ "ΓΚ Ἷ ν - 

τι εἶναι τῆς ἡμέρως καὶ μηδὲ ἐφ᾽ ἕτερον κλίνειν" καὶ Κρατῖνος 

δ᾽ ἐν Σεριφίοις ἐπὶ τοῦ ὀξέος ἢ ἰσχυροῦ - Οὕτω ςαϑθερῶς τοῖς 

λωποδύτωις ὃ πόρος πεινῶσι παῷλαζει" ᾿Αντίμαχος " θέρεος 
- Ἀ Ἂς “ Ἀ - “4 ς . ἥ ΕῚ 

ςαθεροῖο" τινὲς καὶ ἐπὶ τοῦ ςἀσίμου, ὡς Αἰσχύλος ἐν Ψυχα- 
-Ὁ “Ὁ , ἐλ δι, 2 -“ 

“ωγοῖς᾽ ςαθεροῦ χεύμωτος " καὶ ᾿Αριςφοφάνης ἐν ἸΠροαγῶνι" Στα- 

θερὰ δὲ κάλυξ νεωρᾶς ἥβης" σημαίνει καὶ τὸ μόνιμον 5). 

1) Θιπη Ποῦ Ποογοἢϊα8. ϑυϊα8 Παροὶ δώδεκα. Οοάθχ αἰγέγω. 
2) μερίαν ἴῃ Τηυο. Υ1. 78. Οἵ, Α6]. Ὠίοπ. ἀρὰ ᾿)υβίαίῃ. 
1290. ὅ0. ὕοβει. ἥποιη. Χ. 87. Ῥγοίθροι. ρΡ. 2. Ρ 
5) Βιοπῖς ἰοοὺβ οχϑίαὶ ΧΧΧΙΧ. 4. ΟἹ, ὅ6}0]. Ρ]αὶ. Οὐπηὶ. 

110 ἢ. 

1 Οὐ, Ἠδεβγομίπῃι. 
5) Οοάοχ ὀξύν Ὀ15 ---- πνιγηρότερον. ΟΙ, Ρ]αι. ῬΗαραν, 949 Α, 

Οοτηροηο 9]. 564. 
ὅ) ΟἿ, Ρεοίοσρ. ρ. ὅ7. ὙἹά 5 σ]οββαᾶπι Ρ]αϊοη μη 6556 60]]. 
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φαθεῦσα!" ᾿Αχαρνεῦσι" (Κατάχει σὺ) τῆς χορδῆς τὸ μέλι, τὰς 

σηπίας ςάἄθευε, τουτέξιν ἡσυχῇ τῷ πυρὶ χλίαινε 1). 

ςαθμός" οὐ τὰ διάξφημα τῆς ὁδοῦ ἀλλ᾽ ἡ κατάλυσις 3). 

ςωθμωούς " ̓ Αριςοφάνης Δράμασιν" Αὐτοῖς ςαθμοῖς ἐξέβαλε τὰς 

σιωγόνας, οἷον τοῖς Φλειοῖς ὃ). 
ςαθιμώμενον " δοκιμάζοντω 3). 

ςαλωγν ον: ὡς ἡμεῖς" ᾿Αριξοφάνης ᾿Αχαρνεῦσι " Σὺ δ᾽ ἀλλά μοι 

ςαλων μὸν εἰρήνης ἕνω ὅ). 

ςόλικας" πασσάλους 5). ᾿ 

ςωμνίω" τὰ Θάσια κεράμια, οἱ δὲ καὶ τὰ Χῖα καὶ τὰ Μενδαῖω ). 

ςατήρ᾽ τετράδραχρμον νόμισμα καὶ τὸ ἐξάγιον καὶ τὸ ζύγιον ὃ). 

ςαμίνες" τὰ ἐν ταῖς σχεδίαις ὀρθὰ πεπηγότα ξύλῳ 5). 

ςᾶς" ἄνευ τοῦ τ ὃ ᾿Αττικὸς λέγει, ὁ δ᾽ Ἴων ςαῖς 10). 

ςωσιῶσμόν" τὴν φάσιν" Μένανδρος. ΐ 

ςώσις" οὐχ ἡ φιλονεικία, ἀλλ᾽ αὐτοὶ οἱ ςασιάζοντες " καλοῦσι δὲ 

καὶ τὰ πεφυκότα σπέρματα, οὕτως ᾿Αριξοφάνης 1). 

ςωτῆρα" καὶ ἐπὶ τῆς ὁλκῆς λέγουσι καὶ τὸν ςαθμὺὸν ἁπλῶς. 

ΘῸΒΟΙ. Ρ]αι. Ῥηδοάν. 242 Α. ἀρυά Ρ]αϊοπβιη Ἰοσθηάμμῃ δϑβί: 
μήπω ψε οἷ οἰ]οϊομάτη ἡ καλουμένη ςαθερά, οἵ. Ἀυδπηΐ. δά ΤΊη). 
ἴῃ Ὀγθυϊαβ οοπίταχιὶ ἴμχ. τθὶ, Βα. ρ. ὅ0ὅ. 7. ΟἿ, (οβϑοί. 
Μηθη. ΙΧ. 429. 

1) Κατάχει σύ ἴῃ (οάϊοθ 4. Τιαυάαΐαν Ατὶϑὶ. Δόπατη. 1040. 
ΟΓ. Πεογομίπῃι. 

2) δι ἴον βίαι, ρ. 257. 11. Βδβριοιατ, ογθάο, Χϑπορῆ. 
Απᾶ}. ἴ. 8. 1. 

8) Οοάεχ Στωθμοῖς - ἐξ. τὰς σ. οἱ. τ. φλειοῖς : α Σταθμούς " 
ἄρ. δράώμασιν αὐτοῖς: - τὰ ἀἰνίδα οἱ ἰὰτρθαϊα. (ὑογγοχοσαηὶ ΔΗ]. 
Βροῖθ ργαθίθγθα Πιπάου ἢ 8 βου] ρ8ὶ} ταῖς Φλιαῖς. 

4) ΟἿ. ΡΙαι, ἄορ. 46 ἢ. 
5) Ατιβῖ. Δοιάτη. 1059. 
6) ογίαββθ 6 Χϑη, ὕγποσ. ΥἹ. 7 οἱ 11, 8. (ἢ, Ρο]]. Χ. 141. 
7) Αὐἱδί. 1, γϑιβίν. 196. 1014. ὅ0η01. ΡῸ]}, Χ. 72. Μοοϑν. ΡὮγγη. 

. 178. 
, 8) (οὐοχ τετράψραμμον. Οἷ, Βοροκῇ. θ6ο. Οἷν. 1. 17, Πα β ἢ. 
Μοίγο]. Ρ. 150. 

9) ΟἹ, Ποργομίαμη οἱ Αβια. ἀρὰ [γιη, ρ. 724 οχίν. 
(οάοχ ςαμνίοναις. 

10) Οἵ, οροοκίαπι Ῥάγα]. Ρ. 89. 
.1) Ἐδουίαβθο σοϑρίοἱὶ Αὐἱϑι. ἔᾳ. 26, οἱ, Πϑι, ὙΠ. 665 Β. 



ΤΡ 

ςατήρ᾽ βάρβαρον τινες οἴονται εἶναι τὸ ὄνομα, τὸ δὲ τετρῶχιμον 

καὶ τετρέδραάχιμον ᾿Αττικώ. : 

ςαφυλήν" τὸν ἐν τῷ ςόματι κίονα " οὕτως Νικοφῶν 1). 
ςαφυλοβολεῖον" οἱ μὲν φασι ςαφυλοβολεῖον εἶνωι ἐν ᾧ ἀνακόπτου- 

σιν ἐν τῇ ληνῷ τοὺς βότρυς οἱ πατοῦντες, ἀπὸ τοῦ βάλλειν 

τὴν ςαφυλήν᾽" οἱ δὲ τοὺς κοζδίνους φασίν, ἐν οἷς ἀπὸ τῶν ἀγρῶν 

φέροντες τὴν ςαφυλὴν βάλλουσιν εἰς τὴν ληνόν" ἄλλοι δὲ λέγου- 

σιν ςαφυλοβολεῖον εἶναι ἄγγος τι χωρητικὸν οἴνου 3). 

ςέωτω ἄλευρω ὃ). 
ςεγωνόμιον" ὃ διδόμενος Φόρος ὑπὲρ τῶν ςεγῶν ἢ). 

ςεγανώτερον ̓ " ςερεώτερον, πεπυκνωμένον, συνεχέςερον, ςερέμνιον ὃ). 

σεγανόν" πυκνόν, σφιγκτόν 5). 

ςεγόμενα᾽ κρυπτόμενα. 

σειλάώμενοι" ςείλαντες"7). 
ςειλώμενος " εὐξφαλῶς ἐπελθών ὃ). 

ςεἰίλασθαι" δδεῦσαι, πλεῦσαι 5). 

ςέμφυλον. τὸ ἔκδυμω τῆς ςαφυλῆς ἢ τῶν ἐλαῶν, οἷς ἀντὶ ὄψων 

ἐχρῶντο 19). 
ςενολεσχία " λεπτολογίω 11). 
ςενόπρωκτος - ἄπυγος. 

ςεργέτω" οἷον ςεγέτω, ὑπομενέτω" οὕτως Πλάτων 12). 

ςέρεσθαι καὶ ςερίσκεσθαι" ἄμφω λέγουσιν ᾿Αττικοί. 
ςερέμνιον " φερεόν, ἰσχυρόν 15). 

1) ΡΙοηΙα8 Ηδογομίαθ. Οοάθχ κίωνα. 
 ΒΠΏΠΠΟΥ [μοχ, τῃοὶ, ΒΘ. ρ. 808. 14, Βτουίίον. Πανροον. 

ΘΟΙΙΡΒΙ ἐν τῇ ληνῷ γιὸ τῷ. Οἵ, Ποβγοῖ. οἱ Ρο]}]. ΥὙ11. 151. 
3) Ποβγοθα5. Οἵ. δι. ὙΠ]. 680. 
ἅ) ΒΙΠΉΠΙΟΥ [6χ. τῇθὶ. Βοκί. ρ. 802. 28. (΄, Ἠδβγομίαπι, 

Ῥο]1. 1. 756. Χ. 20. Ευβίαιῃ. ρ. 1761. 26. 
5) ΑἸτῖον ἢ βγο ]υ8. 
6) ῬΙαγτα Π βγο 5. 
7 Ἠοβγομίι5 οχρ. συςείλαντες. 
ὅ) Οἵ, Ἠοβγομίσμη. 
9) Οἵ. Ηδβγοβίαπι ν. ςειλάμενοι. 
10) Οἱ, Ποβγομίαμῃη, Τίμη. ὅ80..01, Ατὶδῖ. ΝᾺΡ. 45. ῬὨγγηΙΟΝ,, 

ΚΕ]. Ρ. 180. 
11) Πεβγομίυβ. 
12) ΡΙαὶ, Ισσ. ΥΠ|. 849 ΚΕ, 
1) Ποβγοθία5. ΟἹν, Οἷο, ἀς Ναὶ, θοὸν, 1. 18, 
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ςερίφη᾽ ςεῖρα., μὴ τεκοῦσα μηδὲ τίκτουσα ᾿). 

ςεκτικόν" τὸ ἔμμονον καὶ βέβαιον καὶ ἀσφαλές 3). ἡ 

ςέριφος" ςεῖρος καὶ ἄγονος, παρὰ τὸ ςερεὰν ἔχειν τὴν ὑςέραν 5). 

ςερίφοις ςερεοῖς ἢ πικροῖς ἢ). 

ςερνοτυπής ὃ τὸ ςῆθος τύπτων" καὶ ςερνοτυπούμενος δ). 

ςερτοι" ςερροί, πεπιλημένοι δ). 

ςλενγίς" ἡ ξύφτρω" καὶ ςλεγγιζόμενος" ἀποξυόμενος " ̓Αριςοζάνης 

Τήρᾳ" ἘΠ παιδαρίοις ἀκολουθεῖν δεῖ σῴαῖρων καὶ ςλεγγίδ᾽ 

ἔχοντα. Δαιταλεῦσιν: Οὐδ᾽ ἐςξὴὶν αὕτη ςλεγγὶς οὐδὲ λήκυδος. 

Καλεῖται δὲ ςλεγγὶς καὶ χρυσοῦν ἔλασμα τὸ περὶ τῇ κεφαλῇ 

τῶν γυναικῶν Ἴ). ' 

ςερρὸς " ςερεὸς, ἰσχυρός. 

ςόμιν" ὀξὺν ἣ τραχύν 8). 

ςἡνια" ἑορτὴ ᾿Αθήνησιν ἐν ἣ ἐδόκει ἡ ἄνοδος γενέσθαι τῆς Δήμη- 

τρος" ἐλοιδοροῦντο δ᾽ ἐν αὐτῇ νυκτὸς αἱ γυναῖκες ἀλλήλαις " 

οὕτως ἘἙὄβουλος 5). 

φήριγμω᾽" τὸ ὑποτιθέμενον τῇ ἁμάξῃ δίκρουν - οὕτως Νικόςρα- 

τοῦ 15). ᾿ 

ςιβάδες - τράπεζαι ἢ φρωμναί. 

1) ΗδβγομΙυ8. χ Ατϑι. Τίθθηπι. 041. Οοάθχ ςερέφη πὶ. ὈΓ. 
2) (οάοχ ςερκτικόν. Οογτοχὶὶ (οροίαβ. Εὰ Ῥ]α!. Ῥοϊπΐο. 280 Ὁ. 

Ιη Οοάϊοθ ᾿ἰϑύα Ἰοσαπίαν ϑαάθιῃ ροβὶ ν. ςερνοτύπτης. 
8) Εοτθ θα 6πὶ ΤΊπηᾶθ08. 
4) Ποβγομῖα5. ἀπ 6 Τπυογά. ὙΠ]. 867 
5) Οοάοχ ςερνοτύπτης οἱ φερνοτυπτόμενος. Οογγοχὶξ Οοθείαβ. 

ΟἹ. Τόορθοῖς. ῬΏτγη. ρ. ὅ99. [ὐβυγρανι ἴἥατ, δαρρ!. 604. 
6) (οάοχ πεπημένοι. Οογγοχὶϊ Ῥουβοῆιβ. Οοπΐ, ἀ6 1000 δἴπηθη- 

ἀαπάο Ὦοῦρτ. ΜΙΠῚ 5: ΠΡ] 1οἸβδίπηα ταὶο νυἱάθίαγ φερεοί 5ΟΙΌΘ ΓΘ, 
οἵ. οι. [Π|4. ρ. 499. 

7) (Ἰ]οββα Ρ]αϊοπίοα, οἷ. ὅοῃο!. ΠΙρρ. Μίῖπ. 868 Ο, αδάς 
000]. Ομαγπα. 161 Ε. ΒΟΥ. 5600]. Ατὶδὶ, Βα. 577. ΥἹὯάθ 
Ρταθίοσθα ῬῸ]]. ὙΠ. 179. γοιΐδη. Ποτιοαΐϊδη. ΡΙθυθ. ρ. 460, 
Ῥηγγη. Γοροοῖς. ρΡ. 299. δι. ὙΠ]. 784 Β, ΠΪπάον. ἃα Χϑη. Απὰ}. 
Ι. 2. 10. Οοάοχ γηρῶᾶει" π. ἃ. δεισφέρων --- ςεγνίς. 

8) (οάδχ φημον" ὀξὺ ἢ τραχύ. ἱάδ ἱπίτα γ. ςόμις ἵππος. 
9) Παροὶ υοαὰθ Αὐὶδίοριι. Τηθθμι. 854. γου ον οχροηϊξ 

Ἠογο 5. 
10) (οπῖ, Ῥο]]αοοα Χ, 157, 
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ςιβάς" χαμαικοίτιον ἀκούβιτον ἀπὸ ῥάβδων" καὶ οἱ τῶν δένδρων 

ἀκρεμόνες 1). 

ςιγιμῆν" ὡς ἡμεῖς, τὸ ἐλάχιςξον" οὕτως Μένανδρος. 

ςιγών" ὃ ςιγματίας " Βαβυλωνίοις 3). 

ςἰλβη" λύχνῳ τι ἐοικός" Ἕρμιππος Θεοῖς “ ἐξ ἀγορᾶς δ᾽ ξγώ 

᾿Ωνήσομαι λύχνον τιν᾽ ἢ ςἰίλβην ὅ). 

ςἰλην᾽ τὸ ἐλάχιξον" ᾿Αριςοφάνης Σφηξίν: Τί οὐ κατεκοιμήθημεν 

ὅσον ὅσον ςίλην; ἢ). 
ςίμωμι καὶ ςίμμιν" ὅδ τινες ςίβι" ᾿Αντιφάνης Παροιμιαζομένῳ " 

Στίωμιν κώτοπτρω κρωβύλους κεκρυφάλους δ). 

ςἰξαι" τὸ ἐγκαῦσαι ἵππον. 

ςιλπνόν" λαμπρόν, ςίλβον δ). 

ςειριωκῇ ὅδῷ " Ἴ). 

οἶος " τάξις πολεμικὴ ἢ φάλαγξ, συςροφή, πλῆθος συςάσεων ὃ). 

ςιφρόν" τὸ πεπηγός ςρυφνὸν δὲ τὸ πρὸς τὴν γεῦσιν 9). 

ΕἸ δ᾽ τάξις ")). 
ςλεγγιδοποιός " ὃ χαλκεύων τὰς ςλεγγίδας, ἃ νῦν ξύςρα κα- 

λεῖται 11). 

1) Οοάοχ ςιβάο. Ῥοιβοπὺβ ςιβαί. 
2) Οἵ. Ηδϑγοι. εἰ Ῥο]]. 1Π. 79. βίαι. Ἰοοαμι Ρ. 142. 48 

Μοιποκιὰς τον Α6]|10 ΠΙοηγϑῖο. 
5) Οἵ, Ἠδογομίαπι. ἤδυηρρὶ ἱτασιηθηϊαμη Ρ]ΘΠ1 8 βουναυῖ 

Ῥοίυχ Υἱ]. 108 564 ᾿ἰαυάαὶ ἰαπαθαιη Ρ]δϊοηβ Οὐπη]οῖ. ΕΤΓΟΥ 
Βα ροβῖ, πθάὰθ οὕτη ἢθίποκῖο ἀπὸ ἱγαρτηθηΐα ογθάδηη 6556, 864 
αἰγὶ ἰγ!θαᾶτη ἱποουία8 ἤδθγοο ΕΟ, Ῥτγοίοσρ. Ρ. 25 οἱ Οοβοεὶ. Ρ]αί. 
οι. Ἐ6}}. Ρ. 64. 

4) Ατγὶβί. ὕεβρ. 215 6 Ῥῃοίίο διηθπάαϊαβ ἃ ῬΟύβοπο. 
5) (οάοχ ςίμην καὶ ςίμιν ὅ τ. ςίβην. --τ ςίμιν κ- ΟἿ, Ἡϑι. 

ΜΕ 770. 
6) Ηδβγο 5 ςιλπηναί. 
7 Οοάοχ ςιρῶκη" ὁδός. (]οββὰ Ρ]αϊοῃϊοα δδῖ, 4086 ροτιηοὶ 

δ Ἠ!ρράτοι. 229 ἃ. ὕχοι αἱ! Ἰπἰογργθίδιο. 
8) ϑιιηη ον Ποβγοῆϊα5, Οοάθχ φάλαξ. 
95) Ποῖ αἰδιϊησιθγα υἱάθίασγ, υἱὰθ θχθιηρὶὰ οοησοϑία ἃΡ ἢϑι. 

ΜΗ 890- 
0 ΠΟΤΌΝ ςίχους. 

11) (οηνθηϊ [μ6χ. τῃϑὶ. βκκ, ρ. 805. δ. Οοάοχ ςλεγγηδοποιός 
τηὰΐ, ἰοΥίᾶ556. ἃ 1, ὈΓ. 

12 



[78 

ςοαί" τὰ ταμιεῖα, " παραμήκη γὰρ ἦν τοῖς παλαιοῖς 1). 

ςοών" καὶ σὺν τῷ τ ςοιὰν ἑκατέρως λέγουσιν ἢ). 

ςοιβήν" ὡς ἡμεῖς, τὸ ἀναπλήρωμα καὶ διωκόλλημα" τὸ αὐτὸ τοῦτο 

Εὔπολις 5). 

ςοιχεῖον" ἐκάλουν τὴν αὑτῶν σκιὰν ἥ τὰς ὥρας ἐσκοποῦντο 3). 
ςοιχεῖον " ἡ σκιά" Φιλήμων Ὑποβολιμαίῳ. 

ςιχοιμυθεῖν ἐφεξῆς λέγειν δ). 

ςοιχείωσις " ἀκριβεςάτη ἐπιτομή, ἡ πρώτη μάθησις ἤτοι διώταξις ὃ). 

ςοῖχος" ςίχος" καὶ περιςξοίχους ἐλαίας εἴρηκε Δημοσθένης οὐχὶ 

περιςίχους ἐν τῷ πρὸς Καλλικλέα περὶ χωρίου βλάβης" ᾽Αρι- 

ςοφάνης Βωβυλωνίοις" "Ἤπου κατὰ ςοίχους κεκράξονταί τι βαρ- 

(βαρις! ). 

ςόλον" τὰ πλοῖα" Αλεξις. 

ςόλοκρον " κορδύλη" τὸ ἐν τῇ κεφαλῇ συνεςραμμένον ὃ). 

ςολήν" μᾶλλον μὲν τὴν ἀποςολὴν καὶ ἔκπεμψιν" λέγουσι δὲ καὶ 

τὴν ἐσθῆτα ὡς ἡμεῖς. 

ςόλοκρον" καὶ ἡ ἔσωθεν τῶν κεράτων ἔκφυσις" καὶ τὸ περικεκορ- 
μένον τὰς κόμας 5). 

ςόμις ἵππος" ἀπειθὴς καὶ βίαιος, ὅν τινες ἄςομον 13). 

ςὀμφακα᾽ τὸν κομπαςήν" καὶ ςομφάσαι" τὸ ἀλαζονεύσασθαι 11). 

ςὐμωμῶ" τὸ ὀξῦνον τὸν σίδηρον, ἀφ᾽ οὗ καὶ αἱ ἀκμαὶ γίνονται 

τῶν μωχωιρῶν 13). 

ςὀρθυγξ' τὸ ἄκρον τοῦ δόρατος ἢ τὸ τοῦ βέλους σιδήριον. 

1) Οοπγνθηϊ ΡῸ]]. 1. 78. ΟἿ. Ατβίορι. Εοο]. 14 Ιδῖᾳ. ϑ6)ο!. 
(ἰοάοχ ταμεῖα. 

2) Οὗ, Τόθθοκ. Ρίιγγῃ. ρ. 495. δι. ὙΠ]. 786 Ὁ. 
3) Αὐῇβῖ. Ἰίαη, 1178. ΟἹ. θοθγαθαμῃ. 
4) (οάοχ ναυτῶν. Οοντοχὶὶ (οθοϑῖαβ. 564 ργαθϑίαγθ ογθ 4 υ] πη 

τὴν σωμάτων σκιάν, 60}. 5600]. ἴμπι|0. θᾳσοῃμη. 1]. Ρ. 546. Ρ] τὰ 
4086. πὰς ἰαοϊαπὶ νἱἊ6 ἀρὰ δι. Υ1. 792 Α. 

5) ὕοάοχ ςοιχομυθεῖν. 
6) Ἠδβγ ΟΠ υ8. 
ἡ ΟΥ, οι. Νιοοβῖν. 5 10. διπη ον ΠΆΤροον. ν. σπερίςξοιχον. 
8) (6]οβ5α βα 5 ορβουῦγτα. (Οἱ, Μ, δομηνάι, ἀκ ΠΟΡγ Ομ πηι, 
5) γιάρ βαριᾶ. 
10} τὺκ Λονσίο, οἵ. παβίαιῃ, ρῥ. 1ὅ58. 1, ΠΘβγ μίση), Ρηνγη. 

ΒοΕΚ, Ρ. 64. 24, Ῥο]]. Π. 100. οἱ βϑιργὰ ἘΨ ςἡνια. “" 
11) Αὐἱϑὶ, ΝῸΡ. 1567, (. Πθθγο}.. 
12) ΑἸΠοῦ ἴῃ [,οχ. τοι, Βοκ ,, Ρ. 502, 19. 
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ςράγγω᾽ Μένανδρος Θησαυρῷ" Ασιτος ἑπτὰ μῆνας ὕδατος ςράγγ᾽ 

ἔχων 1). 

ςραγγωλᾶν" εἴρηκέ που Μένανδρος. 

ςραγγαλίδες " τὰ δυσλυτὰ ἄμμωτω" Φερεκράτης Αὐτομόλοις" Ὕ μεῖς 
Ν ΨΑΙ [ὃ 3 ν᾿ 2 

ψὰρ ἀεὶ ςραγγαλίδας ἐσφίγφετε 3). 

ςρωγγίς " ςαγών 3). 
Ι͂ δ , 3 5}.ΔΧΔΧᾺ ’ γέ ! Ἁ 

ςρωγγεύει" ἀναβάλλει, οὐκ εὐθὺς πορεύεται, ὥσπερ νεάξει" καὶ 

«χρονίζει, ῥαᾳθυμεῖ Ὦ. 

ςραννός " ὠναιδής., σκολιὸς, ςρεβλός, δύσκολος 5). 

ςρωνγότερος " ἀναιδέςερος ὃ). 

ςρωτήγημα᾽ σόφισμω ἢ τοῦ ςρωτοῦ ἡγεμονία ἢ κατόρθωσις. 

ςρατηγίς" ἡ γυνή" οὕτως Φερεκράτης. 

ςρωτηγιῶν" ἐπιθυμεῖν τῆς ςρωτηγίδος 7). 
, ἰς Ἅ ͵ ’ .} ’ ΄Ν ! 

φρωτιῶν" συςέλλοντες τὴν δευτέραν συλλαβήν, οὐ μόνον τὸ ςρόώ- 
͵ 5" Ἁ ᾿ 3 Ἁ Ν , γέ 4 

τευμῶ λέγουσιν. ἄλλα καὶ αὐτὴν τὴν ςρῶτευσιν" οὕτως ᾿Αρι- 

ςοφάνης ὃ). 

ςρώτιοφ᾽ "Αρής καὶ Ζεύς " ἡ δευτέρα συλλαβὴ βραχεῖα." καὶ ςρώ- 

τιον " τὸ μέγα καὶ σοβαρόν 5). 

ςρωτοπεδευσάμενοι " ἀπληκεύσαντες. 

ςρατόπεδον ἐποιήσωντο᾽ ἀντὶ τοῦ σκηνάς" δύο γὰρ σημαίνει καὶ λέξις 

καὶ τὸ ςράτευμα καὶ τὸν τόπον τοῦ ςρωτεύματος 19). 

ςρωατός᾽ τὸ πλῆθος τῶν πολεμούντων. ὃ δὲ τόπος ςρωτόπεδον" 

λέγεται γὰρ τοῦ ςρωτοῦ τὸ πέδον 1"). 

Στρωτοφάνη" τὴν κλητικὴν πτῶσιν" Μένανδρος Σικυωνίῳ" Στραᾶτο- 
! ἣν “ 3» Ν “5 Φ Ἁ ς5." 

φάνη, Λιτόν ποτ᾽ εἶχες χψλαμύδιον καὶ παῖδ᾽ ἕνα καὶ ἀεὶ 
“ ! 4 

οὕτως λέγε 12). 

Οἵ. Μ. ϑομηιαι, Πιάγμ. ρΡ. 69. 
 ΟΥ. θοῦυ. Ψψιάθ Ρο]]. Χ. 185 οἱ ἤδϑγοῖ. 
3) ΒοΙρβουπ ςραγγῶλίς. 
Ἢ Οοάοχ ςρωγεύει: διωβάλλει. ἨδΒΥΟΙΙ 5 8416 ἃ πορεύετῶι. 
5) Οοάοχ φςραγός. μη] ον ἨοογοΠΙα5. 
δὴ Οοαοχ ςραγώτερος. 
7 ΟΥ, Ἠδογομίαμη. (ἰοάθχ ςρατιῶν. 
δ) ΟἹ, Ατὶϑί. Αομάγη, 251. 1148. 1,)γϑ8ϊοιν, 92, ΤΠ. 1169, 

ἰαπθαίαμη ἃ0 Ηδϑι. ΥΠ1. 846 Ὁ. 
5) ΟΥ, Ποβγομίαιῃ οἱ Ατίϑι. γθρ. 018. Οοάοχ καὶ ςράτειον. 
ΠῚ) Τασο; 1, 47, ΤΊ, 19, ΠΙ, 107. Οἱ. Βυδηῖ, (Τί, ῥ᾽ 940, 
11) Ῥατίπη ἨΘϑγ ΟΠ α8, 
12) Οοήοχ λέγει. φυοά ΟΟΥΤΟΧΙ, Πέλω ρῖὸ παϊδῶ ΟΟΥΓ. ῬοΟΙΒΟΠΙ5. 

12 Ὁ 
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ςρεβλούμενος" δεσμούμενος, μαςιζόμενος 1). 

ςρεβλόν" τὸν ςραβὸν λέγουσιν" οὕτως ἙἘὔπολις Ἴ). 

ςρέμμω" ἡ τοῦ ςρογγύλου ἕλκους οὐλή 3). 

ςρεπτοί" ψέλια Ὦ. 
ςέρφος" δέρμα, βύρσα ὅλ. 

Στρεψαίους " ᾿Αριξοφάνης Τεωργοῖς 5). 

ςρεψίμαλλος ἄνθρωπος" ὃ μὴ ὡπλοῦς, ἀπὸ τῶν ἐρίων τῶν συνε- 
πραμμένους τοὺς μαλλοὺς ἐχόντων ἴ). 

ςρηνές᾽" οἱ μὲν τὸ ὀξὺ καὶ τὸ ἀνατεταμένον. Νικόξρωτος δὲ τὸ 

τραχὺ καὶ πρόσαντες τῇ ἀκοῇ φθέγμα δ). 
ςριῷνός" σφιγκτός, ςερεός 8). 

ςρόβει" τάρωττε. κίνει, περισόβει, καταπόνει 30). 

ςρόβελος" καμπύλος 1.). 
ςρόβιλοι" καὶ οἱ κοχλίαι καὶ οἱ θαλάσσιοι κήρυκες " καὶ ςρόβιλος" 

εἶδος ὀρχήσεως καὶ ἀνέμων εἶδος καὶ ὃ τοῦ δενδρου καρπός ")). 

ςροβῆσαι" συςρέψαι" καὶ ςρόβιλος᾽" ἡ συςροφὴ καὶ ὃ λαΐλαψ. 

1) Ἠδβγομία5 ςρεβλού μενοι. 
2) ἘΠροΟ] 18. Ἰοοαπι βουγαυ 5060]. Αὐ]βίορῃ. Ανὐ. 1556. ( 

Ῥηγγη. Βακκ. ρ. 62. 25, [Ιάθὴὴ Ἰηνθηὶ βία! 5. ̓ . 206. 96 
ἃρυα νοίθιθβ, 864 αυὰ δγαὶ πθο]Π ρθη ἃ Ὑϑιὴ ἰηγθρ!. ΟἿ, βαρτα 
γ. ἰλλόν. 

35) 16χ. τοὶ. Βεκκ. ρῥ. 502. 1. Εὸ Ποιμοβίῃ. ΟἸγπίῃ. 11. 5. 21. 
4) Οοάοχ ςρεπτά. 
5) Οοάοχ ςρέφος, 564. τϑοῖθ ςέρζφος ἴπ ἴμβαχ. Βαομη. [Ιάθπὶ 

γἰϊατη ἴῃ ΠΘβγοῆ. 
6) Οἵ, ΠΟΥ αι. 
7) ὕὕαυτραν! Αὐἱϑίορηδηθθ ἂἱ νἱάριαν ΠΙπάουῆο, 60]]. 5610]. 

Ατὶβδὶ. ἤδη. 787. Οἱ. Ποβγοϊίαμη οἱ Εὐαβι αι] Ρ. 1061. 57. οἱ 
1058. 14. 

8) (οάοχ ςρῆνον. Οἱ, Ἡδι, ὙΠ. 868 Α οἱ Μ. ϑοβιηίαιαμι 
«ὦ ΠΕΡγΟΒίαμ. 

9) Β᾽ΠΉ Ποῦ ΠΟογοἰπ5. 50 ΡΓΔΘΙΆ]ΘΡΙπὶ ςιφρός. ΟΓ. Μοοι. 
10) Οοάοχ φροβεῖ" ταράττει κινεῖ περιφοβεῖ καταπονεῖ. Ουοά 

περισόβει 50Υ1081, οἵ, ΒΌΡΓα Υ. πέρισο. ἸΘΒΡΙΟΙἰὰγ ΑὙ βορὰ 68 
γ, ο. Νυῦ. 700. ; 

11) Οοηγθηῖ Ποβγο 8. ὅθι! ΠΟΥβοηιι5. ΒΟ. }}}}} φρόβιλος. 
νὴ ΒΏ]ΠΠοΥ ἤδογοι. ΟἿ᾽, Ῥηγγη. 0]. Ρ. 174, Ρο]], ΤΥ, 101. 

Αἰΐοπ. ΧΙΥ. 690 Α. Ῥῆινγη. |θοιῖς, ρ. 68. 27. )ὲ πιο Ῥίπθᾶ 
ϑράμ θπι, (6 ἀ8ὰ Ν, 1. ρ. ὅ08 544. Οὐάοχ ςρόβηλοι οἱ 56. ἰθν 
1η 8646. 
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Στρόβιλος δὲ ἐν ὅσῳ συςρέφεται" καὶ ὃ καρπὸς τῆς πιτύος καὶ 

εἶδος τι ὀρχήσεως 1). 

ςροβῆσαι" συςρέψαι 3). 

ςρουδός “ ὃ λελωβημένος 5). 

σροφαῖος". ὃ παρὰ ταῖς θύραις ἱδρυμένος Ἑρμῆς. παρὰ τὸν ςροφές 

τῆς θύρας ἢ). 
φρύζδιον " τὸ ςρογγύλον ζωνάριον " ̓Αριξοφάνης " τὸ ςρόφιον ἤδη 

λύομαι 5). 
ςροζιοπανοῦργος “ τὸν δεσμὸν Ἡρόδοτος 5). 

ςρωμῶτίτης " ἐν ᾧ ἑαυτοῖς ςρώματα παρεῖχον" οὕτως ἹΚρατῖνος 7). 

ςρυφόν" ςρυφνόν, σκληρόν ὃ). 

ςφρωτήρ᾽ λέγεται μὲν ἐν τῇ συνηθείᾳ τὸ πλέγμα τὸ ἀπὸ τῶν 

παπύρων εἰς σκηνὰς καὶ καλύβας" πεποιημένον" οἱ δὲ ῥήτορες 

ςρωτήρως καλοῦσι τὰ μικρὰ δόκιωα εἰς ὀροφὰς πεποιημένα" ἄλλοι 

δὲ πλέγμα λέγουσι τὸν ςρωτῆρα ἀπὸ ῥάβδων εἰς ὀρόφωσιν 

πεποιημένον 5). 

ςυρακίζειν " κεντρίζειν 10), 
ςυγητός " μισητός 11). 

1) Οἵ, 5]. 88ρ. Αἀά46 Ῥοιβοῆ. ᾿Αάγθιβ. ρ. 294. Ρῖὸ ἐν ὅσῳ 
Οοάοθχ ἐνῶ: οοττ. θορτ. Ταηρίαν Νθπαμανι ἰοοθ {αθπὶ Υἱάθ 
ἀρυὰ Μεῖποκ. ρ. 251: 

ςρόβιλος ; ἐν ὅσῳ συςρέφεται, προσέρχεται, 
προέλαβεν, ἐξέρριψεν, αἰὼν γίγνεται. 

Οἱ. Ηογνογάθησιῃ ἰπ Ααά, 4 Μείπεκ. ρΡ. 41. 
2) ὑοαοχ ςρομβῆσαι. 
35) Οοάοχ λελοβημένος. Τιαχ. Βαοιη. λελωβημένος. ὨοθΥ. πο 

βαἰ!ϑίαοι!, οἵ, δι, Υ11. 884 Ὦ. 
4) Ἠδβγομίαβ. Ὑἱ66 4π86 ποίαυὶ Δ 9]. Ἑρμῆς ςροφαῖος. 
5) Εχ Ατὶβὶ. ᾿,γϑιϑίσ. 950. Οἵ. Πδογοβίαμι. 
6) Βοοῖθ ὮὨοΡτ. : ςρόφις᾽ πανοῦργος: - ςρόζον " τὸν δεσμόν 

Ἡρόδοτος. [11 οἷοβδα ρογιποὶ δὰ Ατὶβί. ΝᾺΡ. 4ἀῦ0., ἰδθὸ δά 
Ποτοάιϊ. ΠΥ. 60. 

7) Οοηροπο οατη ἤοβγοί. «αὶ ἔρωνόν τιν [0856 ΡΙοπαποϊαΐ. 
Οὐαοχ ςρωματήτης. ἐνῶ ἐναυτοῖς. Ἕὐοττ. ῬΟΙΒΟΠΆΒ. 

8) ΤπΠο6 φρυῴόν «αοἀ Π1}}1}1 6ϑι. (ΟἿ. Ῥῆγγη. Βοκκ, Ρ. 65. 4. 
5) ὕοάοχ εἰς ςροῴῷάς. ἘἈβοίβ εἰς ὀροῷάς, ἴ,6χ. τῇοὶ,. Βοκι. 

Ρ. ὅ02. ὅ,. Βταυίβ ἤαγρ. Ὕ(ἴ. Ρο]]. Χ, 115. Πδι, ὙΠ], 902 Β. 
ΝΜ. Βομιηιάϊ, θιάγηι, Ρ. 520. 

10) Ἠδβγο μα. 
11) Ποργοῆί5 συγηρῷ, ΡΟΙΡΟΥΔΠΙ. 
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ςυππεῖον ἢ ςυππίον " λίνου εἶδος 1). 

ςῴδιον" καὶ ςοίδιον λέγουσιν 3). 
φωμύλος" λώλος, πολύκομψος. πιθωνολόγος, εὐτράπελος. ἔφεδρος 

τῶν λόγων, ἀπατεών, κόλαξ ὃ). 

Συβαριτικαῖς" καὶ Συβαρικαῖς" τρυφηλαῖς, λωμπραῖς, πολυτελέ- 

σιν" τρυφηταὶ γὰρ οἱ Συβαρῖται Ὦ. 

Συβαριτικοὶ λόγοι" οἱ Αἰσώπειοι 5). 

συβήνη" ἡ δερμωτίνη αὐλοθήκη ἢ ἡ Φαρέτρα" Θεσμοφοριαζούσαις 

᾿Αριςοφώνης " ᾿Αλλ᾽ οὐκ ἔχω οὐδέν, ἀλλὰ συβήνην λαβέ δ). 

Συβρίδαι" δῆμος Ἔ ρεχθηΐδος 7). 

Συπαληττός - δῆμος ἹΚεκροπίδος ὃ). 

συγγραφῆς. ἄνδρες ἡροῦντο ὥρϑώ) ἱνὰ συγγράψωσι τοὺς μεθέ- 

ξοντῶς σῆς τῶν υ' ἀρχῆς" καὶ Τῆς τῶν λ΄" ἐκωλοῦντο δὲ οἱ 

αὐτοὶ καὶ καταλοῦν εἴς 5). : 
συγγραφικῶς" ςφρογγύλως, ὡς οἱ συγγραφεῖς " περὶ ψυχῆς 1). 

συγχεῖ" ἀφανίζει, συμμιννύει 11). 

συγ χυθείς " συντωρωχθείς. 

συγκλύδων" συμιμίκτων, ἐπηλύδων, παρεισώκτων 13). 

1) Οοάδχ ςυπτιον: ἢ ςισπύον. Οἵ, [,6χ. τῆι. Βεκὶς, ρ. ὅθ, 16. 
Θιπαοτί. ἴθ ΤῊ 658. Υ11. 915 ὦ. Λαάς βίγαι. ΜΝ. ρῥ. 751 οχίγ. 

2) ὕοάοχ ςωΐδιον: κ-. (ἷ, Βίγιῃ. ΜΝ. ρ. ὅ00, 10. 
5) Οἱ, Ἠεβγοϊηυμη. 
1) Οοάοχ τρυφηταις " οοτγοχιὶ Ρουβοη. θοί8. ἀαθαα8 50 Γ1068 

τρυφηλοὶ γὰρ οατὰ [μ6χ. Βαοθ. (, ἄθμον. 487. 
5) ΡΙαγτα Ἠροογοθαβ. (οαθχ σοιβαρητικοί. 
6) Αὐἱδῖ. Τῆθϑ. 1197. Οἵ. Ἠδβγοῦ. 6 νόοσᾶρα] οι οστα- 

Ῥμΐα οοηδαϊα 765. Υ]1, 215 Β. Αὐἠδιοριᾶποῦα 6. πορῖτο ἴοοο 
οιηθηαὶ (ορθοὶ. ηριη. Υ. 256: 
7 (οάθχ Συβριται. (Ϊ. Ῥαϊηογ. δὰ Π βγοῖι. 
8). Οοάοχ Συγγώληττος. (ἰογτγοχὶὶ ὕοροὶ. Μηθιῃ. ΝΠ], 476. 
9) Οοάοχ συγγψραφηῖς" οοτγοχὶὶ ὕοθοὶ. 4] βρρ!. δέκω. ῬΙατὰ 

μᾶθοὶ Παγροον. ΟΝ, [μοχ. στῃοῖ. Βεκὶς, ρ. 501. 15. Οὐο]]αῖο ϑ6}|0]. 
Ρ]αὶ. 1, γ5814, 206 ὦ, δ᾽ ἴῃ ἄοοῖο ϑοΠο! 10 πᾶθο ἰοσαπίαν : εἷς 
γὰρ Ἑῤριπίδης τῶν τεσσωράκοντα ᾿Αδήνησι προάζε ον. τῶν μετὰ 
τὴν τῶν λ' τυρώννων κατας θέντων κατάλυσιν, 50171065 [ΟΥ᾿ᾶ556. 1Π 
Ῥῃοῖίο ἢ τῆς τῶν μ΄. | 

10} Ρ]αι, Ῥμαοά. 102. ἢ. 
11) ΟἹ΄ Ἠϑγολίπμι. 
.2) 5 ΠΠον Π ογομία5, ΟἿϑ, θ]αι. ἰἰορ, ὙΠ, ὅ69. Δ. Οοῦοχ 

" ἃ εὖ 

ἐπιλυόων, 
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συγκαχρῦσαι" συνταράξαι 1). 

συγκεκορδυλημένα " συγκεκυφότω,, συνεςηκότα 3). 

σύγκρισις “ διμοίωσις ὃ). 
Φ καὶ τ πὸ π Ὁ π τΝ , 3 Δαὶ Ν 2 -Ψ 

συγκομιδή" ὡς ἐπὶ καρπῶν" Θουκυδίδης ἐν γ΄" καὶ ἐν συγκομιδῇ 

καρποῦ ἤσαν" καὶ Λυσίας ἐν τῷ πρὸς Ἐενοφῶντα " συγκομίσας 

δὲ δῶρα καὶ ἀποδόμενος τὸ ἀργύριον ἢ). 

συγκριτικῶς " ὁμοίως 5). 
συγκροτεῖ᾽ συνάγει, αὔξει, συνιξᾷ καὶ συνδεῖ, πρὸς ἀρμοονίαν 

ἄγει ὃ). 
συγκρούειν " συναθροίζειν 7). 

συγκυκῶν συνταράσσων. 

συηνίω καὶ ὑηνία" ἀμαθία, σκαιότης, παρὰ Φερεκράτει" καὶ συη- 

γεῖν Πλάτων ὃ φιλόσοφος τὸ ἀμαθῶς ἀναςρέφεσθαι καὶ συῶδές 

τι ποιεῖν ὃ). 
συκάμινα" τὰ μόρω: Φιλιππίδης Φιλαθηναίῳ" Τοῖς συκαμίνοις δ᾽ 

" Ἀ - ͵ “ ἃ ! Ν Ἁ ! 7 - 

ἀντὶ τοῦ ᾧύκους ὁλον Τὸ προσωπον " τῶ δὲ μόρῳ Δώριον μαλ- 

λον" καὶ Ἐπίχωρμος" Μόρων γέον τὸ φυτόν 5). 

συκίδα συκίδαφος, ὃ ἐπὶ παντὶ δυσαρεςούμενος καὶ ἀνάγωγος 3). 

συκίνη μάχαιρα" συκοφαντία 1"). 
͵ ζ΄ 5 , 13 σύκινον" ὠσθενές 15). 

1) Οοάοχ συγκαρύγαι. (οττοχοτυπὶ Πορτ. οἱ Οοθοὶ, ΟἿ, Ηφογοι. 
οἱ Ρῃοῖ. ν. κάχρυς οἱ κατακαχρύσω. 

2) οάοχ συγκεκορδημένα. (Ἕἴ. (ορεὶ. πρῃι. ὙΠ. 69. 
3) ΗβγοὨ]υ8. 
4) Ἴππος, ΠΙ. 10. Οἱ. Βίγπι. Μ, ν. 788, 22: . .., Λυσίας 

ἐν τῷ πρὸς Ἐενοκρώτην " συγκομίσως δὲ δῶρα καὶ ἀποδοὺς τὸν 
ὠγρόν, ἀυο04 ἀπηρΙθοἰὰγ ΒΙπάοτῖ, ἃὦ Πδι, Υ]1]. 978 Α οἱ ρτὰο- 
ἰογθὰ βου ι1 συγκομίσως τὰ ὡραῖα. 

5) Πεβγομία5 συγκριτικός. 
6) ΒΙΠΉ 16 ἨΘβγ ἢ ]08. 
7) Ποῦ ἨθβγΟἢΙα8. 
8) ῬΙαῖ. Ιϑσο. Υ]1. 819 Ὦ: ὑηνῶν. ΤΠδαοὶ. 166 Ο: ὑηνεῖς. 

(οάοχ συηνίω καυηνίωα.---- συήνειν. 
9) Βτουϊ5 Ποβγο  υ8. 
10) Οἱ, Ηδδγομίαπη γν, συκιδαφόρος. Ὧδ Ιοσὸ γα]άθ ΟΟΓΓΙρίο 

οσὶ! Ὠιπάονῖ. ἴθ Τη65. ὙΠ. 1017 ὦ, 864 ποῆ ἰᾺ}1}} ἀββθ 5 ΆΓΩ 
Μ. ϑοβιηια, 

11) δ γοΠυ5. οχρ. συκοφάντρια. 
12) Ποβγομίυ5. Εογίαβθο ὁχ Ατίϑί. ΡΙαι, 946, 
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σῦκον ἐφ᾽ ἝἭ,ρμῇ᾽ τὸ ἐκκείμενον εἰς ὠφέλειων τῷ βουλομένῳ" τὸ 

γὰρ πρῶτον φανὲν σῦκον ἝἭρμῇ ἐτίθεσαν" οἱ δὲ παριόντες ἧρον 1). 
συκάζειν" συκοφαντεῖν 3). 
σῦκον αἰτεῖν" κολακεύειν " νεωςὶ γὰρ τῶν σύκων Φαινομένων ὡς ἂν 

εἰς ὥρως ἥκοντες ἐλιπάρουν τοὺς συκωροὺς δοῦνωι ὃ). 

συκοφαντεῖν" τὸ ψευδῶς τινὸς κατηγορεῖν" κεκλῆσθαι δέ ῴασι τοῦτο 

παρ᾽ ᾿Αθηναίοις πρῶτον εὑρεθέντος τοῦ φυτοῦ τῆς συκῆς καὶ διὰ 

τοῦτο κωλυόντων ἐξάγειν τὰ σῦκα, τῶν δὲ φαινόντων τοὺς ἐξά- 

φοντῶς συκοφαντῶν κληθέντων " συνέβη δὲ καὶ τοὺς ὅπωσοῦν 

κατηγοροῦντάς τινων Φιλαπεχθημόνως οὕτως προσαγορευθῆναι ἢ). 

σύλαι" αἱ συλήσεις παρὰ Δημοσθένει δ). 

συλλήβδην" συλλαβών, ἀθρόως 5). 

συλλήπτορα " βοηθόν ἴ). 

σύλλογος " ἄθροισις ὃ). 

συμβαίνοντα ᾿ συμφωνοῦντα 5). 

συμβαλεῖν" νοῆσαι, διακρῖναι, συγκρῖναι 19). 

σύμβασις" φιλία, συντυχίω, καταλλαγή. σύμμιξις. 

συμβατήριοι" εἰρηνικοί, φιλικοί 11). 

συμβόλαια " τὰ συναλλάγματα." οὕτως Μένανδρος. 

σύμβολον: ὃ ἐλάμβανον οἱ δικαξςαὶ εἰς τὸ δικαςήριον εἰσιόντες, 

εἶτω τοῦτο δόντες τὸ δικωαςικὸν ἐκοιμίζοντο 12). 

σύμβολον" οἰώνισμμῶ, σημεῖον, μάντευμα 15). 

1) (οάοχ ἐγκείμενον οἱ πάρνοπες Ῥγὸ παριόντες. Αἰ ϑγαπη ΘΟΥΓ. 
θοῦν. ΟΥ. Πδογοῖ. Επαβίαιῃ. ρ. 1572. 57 οἱ ζθῃορ. 492. 

2) ΡΙατα Ἡδογο  υ8. ; 
ὃ) Βοθρίοιι Ατὶδὶ. γϑβρ. ὅ05. Οἱ, Ποργοῖ. οἱ ζἄθπορ. 491. 

ῬΠΟΙΪ ἱπίογργθίαιϊ!ο Υἱο ἰδ θοτγαΐ. 
4ηὴ (οηνθηῖϊ! 8010]. ΡΙαὶ. Πρ. 1. 840 ἢ. Ράμ!ο ἀϊγοιβὰ ἱπ 

1,6χ. τοὶ. Βοίκς, ρ. ὅ04. 50. 
5) )οῖῃ. 1Δογῖ. ὁ 26. ΟἹ. Παγροοτγ. 
6) ΡΊατὰ ἴῃ [μοχ. τηοὶ. Β κι. ρ. 808. 26. 
7) ΟἹ. Πδδϑγοῖι. Ἐογίαθθθ ὁ ἈΪαί. ϑΥΠΡ. 218 ἢ), 
8) ΟἹ, Ποβγοβίαπι. 
9) Ποργο 5, Βογίαθβο 6 ϑόρι. Τυαοι. 1164. 
10) ἩΟΘ ἢ] 8. 
11) Ἠρβγοβία5. Ε ΤΠυογά. Υ. 76. 
12) ΟἹν, 1μοχ. τιιϑὶ. Β κα, ρῥ. 505. 52. 
13) ΟἹἉ,, ῬμΠοο οσαπι ρα ΒΟΠΟΙ. θ1πα. Θἰγηρ. ΧΠ, 10 οἱ 

ΠΠοογο θη Υ, ξυμωβόλους. 
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σύμβουλοι " συνωμόται 1). 

συμβόλους " τοὺς οἰωνοὺς ᾿Αττικοὶ λέγουσιν 3). 

συμβραβεύσω" συνδιοικήσω. 

συμμορία" σύνταγμα ἢ φρατρία 5). 

συμπαίςορα " συμπαίζοντα ἢ). 

συμπαρομαρτῶν συνωκολουθῶν 5). 

συμπεπηγός συνειρμένον, συνεςραμ μένον 5). 

συμπλάττεται" Ψεύδεται ἴ). 
σύμπτωμα" συμβεβηκός ὃ). 

συμφέρεται" συναρμόττει, συμφωνεῖ, διμονοεῖ 5). 

συμφορά" ἀτυχία, κακῶν συντυχία 19). 

συμφορῆσαι" συναγαγεῖν 11). 

συμφυοῦς - συγγενοῦς. 

συμφύρεται" συμμίγνυται, συνανακρῶται, συμμιαίνεται. 

σύμψηφα “ σύμφωνα 13). 
συναγηγεριψένοι " συνηγμένοι ᾽). 

συνωγορεύειν" συνηγορεῖν, ὑπὲρ αὐτοῦ λέγειν 12). 

συνάδων" ἁρμόττων, συντρέχων, συμφωνῶν 15). 

σύναιμος" ἀδελφὸς 15). 
συναιρόμενος" συμβαλλόμενος, συνερχόμενος, συμ (βοηθῶν 17). 

1) Ιῃ Ἠδδγοι. ρᾶγαπι ρἰαοοὶ ταϊϊο Μ. ϑομιη!α 11:. 
2) οάοχ συμβούλους. 
ὅ) ΟΥ Ἰμοχ. τοὶ. Βεκκ. ρ. 800. 28. Μυϊὶο ρίυτα Ἠδτγρ. 
1) Βοβιπαοπάαμη ἰογίαββα Ρ]αὶ. ΜΙποὶ ρ. 819 Β. 
5) ΟΥ, Ἠδεβγομίαμπι συμπαρομωρτοῦσαν. Απ 6 Χοπορῆ. Ογτορ. 

ΒΡ 2. 77 
6) Οοάοχ συμπέπηγεν" συνειρη μένον. 
7) Ῥγαοβίαὶ συμπλάττει, οἵ, Πδογοι. ὕοάοχ συμπλάτεται. 
8) Ἠδβγο 8. 
5) οτίαββθ 6 Ρίαί, ϑορῃ!δι. 242 "᾿. 
10) ἩΘβγοΠ 5. 
11) Ἠοβγοβίυ5 συμφορήσας. 
12. α΄, Ἠδβγοβίυμη. Σύμψηφοι Ἰοσίίαγ Ρ]αι, Ιορο. Χ, 907 Ὁ, 
13). Ἠοργομα8 συναγηγερμένων. 
11) Ἠδβγο 8. 
15) ἩδβγομΙα5 συνῴδει. 
16) Ἠδογο υ5. 1,6χ. ΒΑΘΉΠ,. : συναίμρονος ᾿ ἀδελφοῦ. 
17 Ῥογρογαη Ἠοογ ἢ ιι5 συνερόψενος,. 
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σύναιχμος " ὃ σύμμαχος 1). 

συναλίσας" συνάξας, ἀθροίσας 3). 

συναλισθείσης " συναχθείσης 3). | 

συνανέσχον " συνανέτεινον. 

συνωπηρτισίένος " πεπληρω(ψένος ἴ). 

συνωραιμένου " συνεργήσαντος ὅ). 
συνώρτήσαντες " συνάψαντες ὅ). 

συνωυλίω " συμφωνία ἥ). 
συνάφεια " σύζευξις ὃ). 

σύνδειπνα " τὰ συμπόσια " καὶ Λυσίας καὶ ἕτεροι 9). 

σὺν δορὶ σὺν ἀσπίδι" ἐπὶ τῶν παντὶ τρόπῳ πρᾶξαί τι πειρωμένων 10). 

συνδούμενος " συνδεδεμένος 11). 
σύνδρομος " σύμφωνος. 

συνεδεῖσθαι" συγκαθῆσθαι 13). 

συνέθει - συνέτρεχεν. 

συνέδριον. καὶ τὸ χωρίον καὶ τοὺς θώκους ἐν οἷς συνεδρεύουσιν 

᾿Αττικοὶ καλοῦσιν. 

συνέλκειν τὰς ὀφρῦς - ἀντὶ τοῦ συνάψειν " οὕτως ᾿Αντιφάνης 15). 

συνέφηβος: ὃ μετὰ τινὸς τῶν ἡλικιωτῶν ἐφηβεύσας " τοὺς δὲ 

ἐφήβους ᾿Ηλεῖοι μὲν σκύθας καλοῦσιν, Σπαρτιᾶται δὲ σιδεύνας " 

διέκρινον. δὲ αὐτοὺς ἄρα τῇ ἥβῃ, τουτέςιν περὶ πεντεκωίδεκῶ 

καὶ ἑκκαίδεκα ἔτη γεγονότας τῶν νεωτέρων παίδων καὶ καθ᾽. 

ἑωυτοὺς ἤσκουν ἀνδροῦσθαι ᾽2). 

1) Πεβγομίαβ σύναιχμα. 
2) τὰν Ποτοάϊ, ὙΠ]. 18. 
3) Ποργομυ8 συναλισθείς. 
1) Οοάθχ συναπηρτημένος. ἰοοῖα ἨδΕγΟΠ 5. 
5) Ἠδοβγομία5 συνωρώμενος. 
6) Ηοβγομίας συναρτῶν. 
7) δυο 5. ἴη [μοχ. Βαοῆιη. συναυλίαν, ὃχ ΛΑτδὶ, ᾳ. 9 

αἱ νἱάθίαγ. 
8) Ηοβγο ἶα8. 
9) ῬΙατα Αἴπμοη. ΥΠ|. 80 ΒΡ. 
10) Ατίβι, Ῥαο, 887. α΄. [πἰἰ. αἀ Μδοαιν. 689, 
1.) Ἡδοογομίαβ. (ἵ. ΡΙαι. Τίμα. ὁ] (. 78 Β. 
12) Ηοβυο  8. 
1) ΛΠ ἃπ68 αἰχὶὶ συνωγαγόντα τὰς ὀφρῦς ἸΙοοο ἃ0 Αἰπδηᾶοο 

Ἰαυάαίο Υ]. 225 Κ΄. 
41) Οοάοχ ἑξῆσδεκα. Νάυοκ, Ατὶδι, γα, ρ, 97 ρτὸ σκύθας, 
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συνεχῶς" οὐ πυκνῶς, ἀλλ᾽ ἀδιωλείπτως " οὕτως Ἐϊπολις 1). 
συνειλεγ μένω " συνηγ μένω 3). 

συνειλόχασιν" συνήθροισαν 5). 

συνειριμένον " συνεςρωμ μένον 1). 

συνείρει " συνάπτει 5). 
συνεῖρκτο᾽ συνεφυλάττετο, συνεδέδετο 5). 

συνεισέφρησεν " συνεισήνεγκεν Ἴ). 

συνεκδοχικῶς " συλληπτικῶς 5). 

συνεκόμισαν " συνήγαγον ὃ). 

συνεκτικώτατα᾽ κεφαλασιωδέξατα,, συνέχοντα, διωκρατοῦντα 10). 

συνεκύρησεν " συνέτυχεν 13). 

συνελόντι φράσαι" συντόμως εἰπεῖν 13). 
, 3 "6 13 

συνελόχισεν " συνήθροισεν 13). 
ἜΜ ἐδ 14 συνενηνεν μένοι " συνελθόντες 14). 

ὦ ’ εΞ Ἃ - ͵ “7 “ ΤῸ 15 

συνέπεσε γενέσθαι" ἀντὶ τοῦ συνέβη" οὕτως ᾿Ισοκράτης 15). 

συνερανίζεται" συνεισφέρεται. 

συνερέσθαι" συνερωτᾶν 15). 

συνέριθος " συνεργός, συνυφαίνουσα "7). 

ϑΒιϑριοαία σκχύρθας " Θααϊάθπη αἸχουῖὶ ἰαΐθτα χυρσανίας. ΟΥ̓, 
ρτγαθίοσθα ἢϑι. ὙΠ. ἀδ4 Α. 464 Β. Μριπογα}}8 θϑὶ ϑομο θη ἴῃ 
ἈΑποοά, Βαομηι. 11. Ρ. 855. 

1) Οἵ. Ηδβγοβίαμπι. 
2) Ποβγομία5. 8010]. ΡΙαὶ, Αχίοοι. 8656 Α., 
3) Ποβγομία5 συνείλοχας. ; 
Ἅ) Οοάδοχ συνειρημένον. ὕὍοττ. Οορδοὶ. ΟἿ, ϑαρτὰ ν. συμπεπηγός. 
5) Ηδογο Πα. 
6) Ηβγομῖαβ χροὶ! ἐδέδετο. 
7) Ηδβγο α8. , 
8) Ἠοβγομ 8, 
5) ΑΠογίαν Ατιϑὶ. Αν. 1755. 
10) Ηδβγο 5 ἰαπίαπη κεφωλδιωδέςξερα. 
ὐὐντρα! ΠοΙοαὶ. ΥὙ11]. 87. 

Οἱ. Ηδβγοι. 41 φάναι μαθϑὶ οἱ 810 φυοχυθ 1 οχ. Βαοί. 
15) Οοάοχ συνελόχησεν. Οἱ, Ηφογοβίπηι. 
14Ὶ ΠΟΥ 8 συνενήνεγ μένος. 
15) Δπιαίτ, Βοκκ. ρ. 118. 28 ἸΙαυάαϊ οχ Απιάοβὶ. ΟἿ, Ρμγγη. 

Ἐο]. ρ. 104, [μθρὶ ἴῃ ἴβοοῦ. ῬΆΙΠΡΡ. ὃ 89. 
16) Ποβγο 8. 
17 Ποογομίαβ, (Ἰ]οϑθα ᾿]αἰοηϊοὰ οδὶ, οἵ, Τίια, οἱ ὅθοὶ. ἴεσσ. 

Χ, 889 ἢ. ἷ 
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συνεςιὥται" συναριςᾷ 1). 
συνευνέτης " σύγκοιτος. 

σύνευνον " σύγκοιτον 3). 

συνήγορος" προςάτης, ὑπὲρ τινῶν λέγων 5). 

συνήγοροι" οὐ μόνον οἱ τοῖς ἰδιώταις συναγορεύοντες, ἀλλὰ καὶ 

ἄρχοντες ᾿Αθήνησιν ᾽). 

συνήεσων " συνῆλθον. 

συνήκμαξεν " συνηύξανεν. 

συνήλασεν" συνεχώρησεν. συνεδίωξεν ὅ). 

συνήμονας" συνήθεις" ἤτοι παρὰ τὸ ἥσθαι ἵν᾽ ἦ συνέδρους " ἢ παρὰ 

τὴν ἕἔσιν ἵν᾽ ἧ συναγωνιςάς, ὃ καὶ βέλτιον δ). 

συνήθεις " καὶ ἑταίρους καὶ διμοήθεις ἴ). 

συνήρτυες " συνήρμοττες ὃ). 
συνησθέντες " συν χαρέντες 5). 

συνησθῶσιν" συγχαρῶσιν. 

σύνθακος" σύνθρονος 19). 

σύνθημα." συνθήκη, σύσσημον, λόγος ἐν πολέμῳ ἐπὶ γνωρισιφῷ τῶν 

οἰκείων διδόμενος 11). 
συνθυμεῖν " συμπείθεσθαι" οὕτως Ἐπίχαρμος 13). 

συνίημι " συνιῶ, νοῶ 15). 

συνιςορεῖ " σύνοιδεν 1). 
συνιςῷ " ἀντὶ τοῦ συνγκροτεῖ. 

1) Ἠδβγοθ 8 συνεςιῶτο. 
2) Οοάοχ συνεύνιον. ἸΙάδηη Υἱίαμ ἴῃ Ἠθεγοι. Επηθπάαϊς ἴνθχ. 

ΒΟ ΔΏΏ]. 
3) Ἠοβγ ἢ 8. 
4) Οἵ. Τμοχ. τοὶ. Βοκκ, ρ. 8501. ὃ οἱ Ηδγροοιν. 
5) ἨβγοΙ5. 
6) (οάθχ συνθήκως " 501ρ81 συνήθεις. Οἵ, ΔρΡΟ]]. Ἀποά, ΤΥ. 

1210 1Ρ14. ὅ0}ο]. 
7) Οοπιυπροπάσμῃ ΥὙἹάἀ δία οὰμῃ 9]. βϑ0ρ. 
8) ΠΘΘγ ΟΠ] 8. 
9) Ἠοβγομίαβ, 864. [,6χ, Βαοθπι. συνησθέντος. 
10) Ἡφβγομυ5 συνδάκων. 
11) Βτουον Ἠδογομῖαβ. ὕοάοχ σύσημον. 
12) (οάοχ σύνθυμοι. Ἰ]οογοῖ,, συνθυμεῖν 1014. οἵ, Μ, ϑομηηαι, 
18) ΤἸΙ]ΟΒ ΟΠ 8. 
1) ἨρβγοΒί 5. 

“ 
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συγκεκορδυλημένω᾽ κορδύλη γὰρ ἡ συςροφή ᾿). 
συγκόψαι" ἐπὶ τοῦ πληγαῖς αἰκίσασθαι" οὕτως Μετανένης 3). 

συνοίσει " συνενέγκῃ ). 
συνοῖσον " συμφέρον 3). 

συνοιχήσεται" συναναιρεθήσεται 5). 

συνουσία " τὸ συνεῖναι! μετ᾽ ἀλλήλων, 

συνουσιασμός " συμμιξία. 
’ ͵ 8 [γέ Ἁ »" ! Ἃ ο“ 

σύνταξις. β΄ πραγμάτων ἕνωσις" καὶ τὸ λαμβάνειν καὶ ποιεῖν 

τὰ δέοντα ὃ). 

συντελής" χρήσιμος. 

συντελεῖφ᾽ ὅτε οἱ τριηραρχοῦντες νεὼς μιᾶς ἅμα ἐπεμελοῦντο, 

συντελεῖς ἐλέγοντο 7). 
συντέρμων" πλησιόχωρος. 

συντετάσθαι" διατετάσθαι. 
, ὃ !» 8 σύντευξις " συντυχία ὃ). 

συντεύξομοι" συντύχω 5). 

συντιμηθῆναι " τὸ πολλῆς τιμῆς γενέσθαι τὰ ὥὦνια συντιμηθῆναι 
- -: “Ὁ θέ 10 

καλεῖται" οὕτω Δημοσθένης 19). 

σὺν τῷ κυνὶ καὶ τὸν ἱμάντα 11). 
συντυχεῖν" οὐ τὸ ἐντυχεῖν, ἀλλὰ τὸ ἐξ αὐτομάτου περιπεσεῖν. 

, ς ὌΣ ΩΣ ᾿ ! 12 συντύχημα" συντυχία " οὕτως ᾿Απολλόδωρος 13). 
συνῳδώ" σύμφωνα 15). 

1 [μεχ, Βαοίη. 844. συγκεκυφότα. ὙἱάΘ βιρτα. ἢδς ο]οββὰ 
Θιηθηἀδηάὰ οἷ. (οΡεὶ. πο. ἼΙ. 69. 

2) Απιίαϊὶ, Βοκκ. ρΡ. 114. 1 δαά. : Θουριοπέρσαις. 
ὅ) Ἠδβ Ομ 5 συνοίσειν. 
1) Οἵ, [οχ. τμοῖ. Βοκκ. ρ. 500. 16 δῖ δα. Ταραντῖνοι. ΝΙΔ6 

΄υοχὰθ ἴορθοκ. ΡΏγγη. Ρ. 724 οἱ Ὠϊπά. ἴω ΤΠ|65. Π,.. 1188 Ὁ. 
5) Ηδαβγομιυ8. 
5) Ῥογιπηοὶ δά Ὥρα. ΟἸγηῖι. 1. 520. ΟΓ. Πάγροον. χαὶ ρίαγα 

Παροὶ; 4]}1ὰ ἴῃ [,μχ. τῃοὶ. Βδκὶς. ρ. 500. 18. ὑοάθοχ δευτέρων π. 
7) ΟἿ, Ἠαγροοτγαιοποηι. : 
8) Μα]ῖπη συντυχία" σύντευξις, οἵ. ἨδΕγοΟΠΙ αι. 
ὅ) Οἱ Ποδγομβίαμι συντευξόμενοι. Τοθοοῖς. ῬΏγγη. ρ. 728. 
19) Πεοιηοβίῃ. Ὠιοηγβοάοτν. ὃ 8. 
11) Αροϑίο]. 1468 444.: ἐπὶ τῶν πάντα ἀπολωλεκότων. 
12) Οοάοχ ᾿Απόλλων, Οὐοττοχὶ ΡῬοΟΙΒΟΠΙ8. 
15) ΗΘογΟ 8, Οἵ, Ατδὶ, Αν. 684. 
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συνωθούμενος " συνερχόμιενος ᾿). 

συνωμοσίω" καὶ μεθ᾽ ὅρκου φΦιλίῳ ἢ). 
συνωρίς " συζυγίᾳ, δυάς ὅ). 

Συοβοιωτοί" σύες γὰρ ἐκαλοῦντο οἱ πάλαι Βοιωτοί 3). 

συοβαύβωλοι" ἐν οἷς οἱ σύες εὐνάζονται δ). 

συοφορβία - ἀγέλη «χοίρων δ). 

Συρακοσία τράπεζα" ἡ πολυτελής " ἐδόκουν γὰρ οἱ Σικελιῶται 

ἁβροδίαιτοι εἶναι μᾶλλον πάντων 7). 
συρβηνεύς " ὃ ταραχώδης, ἐπὶ τῶν αὐλούντων μετὰ θορύβου" ἢ 

πένης, διὰ τὸ τὰς αὐλοθήκως καὶ φαρέτρας κενὰς (ἔχειν) " 

καὶ συρβηνέων χορός" ὃ τεταραγμένος καὶ συώδης, ἀπὸ τοῦ 

τοῖς συσὶν ἐπιζφωνουμένου συρβάβυττα" καὶ τὸν ταρ ῆμν σύρβην 

ὡς ᾿Αριςξοφάνης 8). 

σύργαςρος" ὑφορβός, ἐργάτης ὃ). 

τ. -ῬΙαι, Τα, 59. ἃ. 
2) Ποβγο 8. 
3) Ἠδβγ ἢ 5. 
4) Ἠδογομίυ5. ΑΠδυίαγ 6 Οταίϊπο, οἵ, Ῥοῦβ. Ῥγδοῖ, Ηθο. ρ. 87. 
5) ἨδβγομίαβΒ. ΟἿ, Ογαῖηὶ Ἰοοῦη απ αΐαπι ἃ0 Ατίϑίορῃδηθ 

Βγ2. ἃρυά ἰδίαι. ρ. 1761. 28 οἱ 46 δὸ δθίπεικ, Εταριηΐ, ὕομι. 
Ὧι 187. 

6) Οἵ, Ἠδεβγομίαῃ. Ἀθοίϊα5 νἱάθίαν βουὶ συοφόρβιῶ. 
7) Βγθυ ον Πθβγοθα5. Οἵ. ΖΔεπορίαμῃ. 494. ἴ[βαγρᾶγ! Ρ]αΐο 

Βερ. 1. 404 Ὦ. Οοάοχ συρωκοσσία. 
8) Οοάοχ Συρβαβυττῶ" κ. τ. τ. τύρβη ὡς ᾽Αρ.: Συρβηνεύς " ὃ τ. 

ἀπὸ τ. αὐλ. --- ἐπιῷ. ὕονγοχιὶ θοργαθαβ. Ῥουβοημβ Δα ἔχειν. 
Ναποῖς, Αὐ]ϑι. Βγ2. ρ. 242 ςουρβιὶ ἐπὶ τῶν αὐλ. Οἵ, βαργὰ συβήνη. 
[16 }]}Π1σ!ῖαν ΑὙΙδίορ ἢ Π685 (ἀγαχημηίϊοιιβ, αἱ οοηβίαϊ οχ ϊγηιο!. Μ. 
Ρ. 756. 19. διε χιοχαθ Ζθπορ. 501. Συρβηνεὺς Οταιϊπι8. αἰχὶὶ 
ἐν Θρᾷάτταις αἱ οχ Ἠδογοῆϊο πογίπηαβ. Ουἱὰ 1 Συρβηνέων χορός, 
ἀἸβοθῦο Ῥοίθυῖβ ΘΧ ΘΧΘΠ}01|0 ἃριά Ροὶγν. ΧΧΧ, 18, Λαάθ Αἴποη. 
ΧΥ, 697 Ε΄. 669 ΒΒ. 671 (Οἱ εἱ ρίυτα ἴῃ Τμ65. Υ1. 1504 ἢ, 
Ῥῃοία8. δὰ Πᾶθοὶ 6 υ]ἱιθίουϊοο ἰθχίοο χιοὰ οἤιοϊο οχ Εἰ βιαιῃ. 
Ρ. 1026. 50. 51π}}}6 ἁγραμηοπίαμη ΑΘ]18 Ιοηγ 515. αἰτσὶ! ἃραὰ 
᾿λαβίαι. Ρ. 1752. 80 46 σοὺ χύρρε οἱ Ραιβαῃὶαβ . 1681. 6. 46 
γῦρο Ψψιττάζειν. Νιάς Ναάυοκ. Ατὶϑὶ. Βγζ. ρ. 161. Οοπμηροποηάὰ 
βΒιηι σίττα, Φίττα, χύρρωα, Ψψύττα. 

9) Ποβγο 5 Παθοὶ συργάςφωρ, οἵ. Μ᾿ δοιιιηϊάι, οἱ Τιοὰ. ὙΠ, 
1002 Α. 

, 
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͵ ν Ν “5 - ν , Ξ Ν ., 
συρμαία " τὸ καθαρτικὸν δι᾽ ἐμετῶν [καὶ] κοιλίας" καὶ συρμαΐζειν 

ν - 6 ἕ “ ε δ 1 

τὸ κενοῦσθαι" οὕτως Ἡρόδοτος 1). 
συρμαίαν βλέπων" ἀντὶ τοῦ ναυτιῶν. 

σύρφαξ ὃ εἰκαῖος" οὕτως ᾿Αριςοζάνης ἢ). 
͵ Ἄ ; 3) 3 

σύρμω" συρῴφετὸς, ὄχλος ). 
, τ ͵ 3 “Ὁ ! “ΝὍ δ 5 ΟἸΘΩΣ Ι 

συρφετος " ἀνυρτώδης χλος ἢ λογοφ᾽ ἢ ἡ ἐξ ἀνέμου συλλεν οι νη 

κόπρος καὶ φρυν ἀνώδης ἢ). 
, Ἀ ᾽ὔ ε ᾿ Ἂν 9) , ς - 

Σύροι πρὸς Φοίνικας" ἑκάτερω τὰ ἔθνη διωβέβληται ὡς πανοῦργα" 

ἢ ὅτι ἑχάςοτε δι᾽ ἔχθρας ἀλλήλοις ὄντα οὐδέποτε πιξῶς διαλ- 

λάττεται ὅδ). 
συσκευάζει" λόγῳ ἐπιβουλεύει. 

συσπειρωθέντες " συςραφέντες ὃ). 

συσσιτίαι " τὰ δεῖπνα ἃ κοινὰ ποιοῦνται Λακεδαιμόνιοι" καλεῖται 

δὲ χαὶ φιλίτιω, ἐπεὶ καὶ φιλίας ἐςὶ συναγωγά ἴ). 

συσσίτιον" εὐωχία, ἄριςον ὃ). 
συςομώτερον σκάφης" τάσσεται ἐπὶ τῶν διὰ τὸ ἀγεννὲς σιωπώντων" 

Θεόφραςος γὰρ ἐν τῷ περὶ Νόμων εἰρῆσθαι" ἀπὸ τοῦ τοὺς 

μετοίκους ᾿Αθήνησιν ἐν ταῖς δημοτελέσι πομπαῖς σκάφας Φέρον- 

τὰς πομπεύειν" καὶ ὁπότε δὲ ἐβούλοντο μέτοικον δηλῶσαι ἣ 

σκάφην ἔλεγον ἣ σκαφηφόρον, διὰ δὲ τὸ ἀπαρρησίαςον εἶναι 

συςομώτερον ποιήσειν ἀπειλεῖν σκάφης 5). 

σῦς" ὗς τοὺς Ἱπποκράτους υἱοὺς ἔλεγον καὶ τοὺς Παναιτίου καὶ 

Μέμνονος, εἰς ὑηνίων κωμῳδοῦντες 19). 

1) ΒΠΠο6 καί. Ὑι46 Ἠοτγοῦιί. ΠΠ. 77. 88. Οοάδθχ καδαρκτικόν. 
2) Ατϑί. ὕ68ρ. 679, 
35) (οάοχ σύρφα᾽ σ. ὄλεφος. 
4 Οοηνθηῖ! ὅ60Π0]. ΡΙαὶ, ἄογρ. 489 Ὁ, Οἵ, Ηδεγολίυμη. 
5) Βιοσοηϊδηι5 719. 
ἐν, Ὑ 146 ἃρυα Κορ ΠΩ, ἮΙ 2: 27 εὐ ΑΥ; (3. 11, 
7 ΘΙμΩ ΠΠ 6 ἴθ ἴ6χ. τηθὶ. Βοκκ. ρ, ὅ05. 21, 564 101 τϑοίϊὰβ 

συσσίτια. Οοάδχ φιδίτια. 
5) Συσσιτίω ῬΟΓΙΒΟΠΏΒ, 
9) Ἰθϑαάοιη δυο. 864. Ῥγθυ]ὰ8. ζθπορ. 4θῦ αἴενι ὁ Μοπαη- 

ἀντὶ ππθοῆο. ἴῃ Ῥῇοῖϊο γοῦρὰ φυδθάδηη ΘΧΟΙΠΙδεθ. υἱάἀοηίαγ. 
Οοάοχ ἀγενὲς σιωπόντων ---- συντομότερον π. ἀπειλήν. 

10) Ποβρίοαν Ατὐὶβί, Νὰ. 1001. Ῥαπαρίϊαμη πίθηκον γοσανὶϊ 
Αὐιβίορῃ, ἐν Νήσοις, οἵ, ὅ0Π01, Αν. 49. ΡΊατα Βαμηκ. Τίμηι. 
Ρ.2602, (οάδθχ συσὺυς'" τοὺς ---- μέμνωνος. 
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συχνῶϊς " συνεχέσιν 1). 
συχνόν" πολύ, πυκνὸν 3). 
συώδης'" ἀπὸ τοῦ τοῖς συσὶν ἐπιφωνου μένου ὃ). 

σφαγεῖον: τὸ ἀγγεῖον εἰς ὃ τὸ αἴμα τῶν σφαΐξομένων ἱερείων 

δέχονται" περισπᾶται ἡ δευτέρα συλλαβή ἢ). 

σφαγάς" τὰς κατακλεῖδας" Θουκυδίδης" καὶ τοὺς οἱςοὺς (καθίεσαν 
ἐς τὰς σφαγάς) ὅ). 

σφαδάζειν" θράσσειν, δυσθωνατεῖν, ματαίως σπᾶσθαι, χαλεπαίνειν, 
μετ᾽ ὀργῆς ςενάζειν δ). 

σφαδάξζοντες " σπώμενοι ἢ δυσφοροῦντες. 

σφαδάξζουσω" πανουργεύουσα. 

σφακελισμός " παραπληξία ). 

σφακελισμός" ἡ σῆψις τοῦ μυελοῦ σφακελισμὸς καλεῖται" γίνεται 

δὲ ἐκ τοῦ σφακελισμοῦ καὶ σπασμὸς" λέγεται δὲ καὶ σφάκελος 

ὃ μέσος τῆς «χειρὸς δάκτυλος" λέγεται δὲ καὶ ὃ σφυγμὸς καὶ 

ὃ παλμός - σφάκελον δ᾽ ἔνιοι τὴν σῆψιν λέγουσι τῶν ὀςέων ὃ 

σφαλείς - ἀποτυχών. 

σφᾶς ἑαυτοὺς ἣ τὰς ἑαυτῶν 5). 
σφενδαμνίνους " τοὺς σκληρούς " ̓Αριςξοζάνης 19). 
σφενδόνη" ὃ δακτύλιος ἄνευ τῆς σφραγῖδος 11). 

σφενδονῶσθαι" ἀπορρίπτεσθωι. 

σφετερίζεται: λαμβάνει, ἰδιοποιεῖται 15). 

σφῆκες" οἱ τὴν κοιλίαν ἐπισυνὴγ μένην ἔχοντες 15). 

1) Ἠδβγ θα συχνοῖς. 
2) Οἱ. Ἠδεβγομίυμπη οἱ Εγο Δ ηα μη. 
δ) εῖθ, τἱὰθ βαργα υ. συρβηνεύς. 
4) ΟἹ, Ἠδβγομαπι. 
5) ΤὨθογ 465 ΠΥ. 48. Ῥογβοηπβ ἸΙοοαπι βρρ θυ. 
6) Ἠοβγομίαβ ρίαγτα ἢὰθοὶ. Οἱ, Ρίθιβ. ίοθν. ρ. ὅὅ6. Ἀμμ. 

Τί. Ρ. 242. Ῥτοίθροιῃ. ρ. 170. Οὐάθχ φράσσειν. 
7) ΠΘΒγ 08. 
8) οηγοηὶν ὅ0Π0]. ΡΙαῖ. Ῥίη. 84 Β. 
9) Ῥυθ}}}18 δἀποίαϊ!ο, οἷ. Ποῃ. Θάγββ. δ. 77 οἱ 6. 815, 

41}105 ]0008. 
10) Ἰὺχ Αὐῇϑι. Δομαγη. 181. Οἷν, Ῥιγγπ. Βοκκ.. Ρ. 8. 22 οἱ ᾿τοιίαη, 
11) ΟἹν Τίπι. 4αἱ τοϑριοὶὶ ΡΙαι. θρ. Π. 8589 ᾿᾿. 
12) Ἐδουίαϑθ6 γϑυαπὶ οϑὶ σφετερίζῃ τις λαμβάνῃ, ἰδιοποιῆται" 6 

ΡΙ]αι. Ιρο. ΥΠ|. 845 ἢ. 
13) ΒΌΡΡΙΘ οχ Ποβγοῖ, ν, σῴφηκίσκος οἱ ὅοιο}. Αὐἰϑι, ῬΙαι, 901. 
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σφηκώδεις " οἱ κάτισχνοι τοῖς σώμασιν 1). 

σφῆκες καὶ σφηκιαί" τὰ μικρὰ καὶ εἰς ὀξὺ συνηγμένα ξύλα" 

οὕτως Φερεκράτης 3). ὙΡΑΤῸ 

σφηκῶσαι" τὸ δῆσαι" οὕτως Φρύνιχος 3). 

σφηνούμενος " ςρεβλούμενος, βασανιζόμενος 3). 

Σφήττιοι " δῆμος τῆς ᾿Ακαμαντίδος Φυλῆς " κωμῳδοῦνται δὲ ὡς 

ὀξεῖς, ὥσπερ ᾿Αχαρνεῖς ἄγριοι, Ποτάμιοι δὲ ὡς ῥᾳδίως δεχόμενοι 

τοὺς ἐγγράφους νόμους ὅ). 

ΣφΦίγκτας " Κρατῖνος τοὺς κιναιδώδεις καὶ μαλθακούς δ). 

σφίσιν" αὑτοῖς ἢ τοῖς ἑαυτῶν 7). 

σφ ραγιδονυχαργοκομῆτωι " ἐν τοῖς δακτυλίοις σφραγῖδα ἔχοντες 

λίθου ὄνυχος ὃ). 

σφριγῶν νεάζων, αὔξων, σφύζων, βράζων, εὐσωματῶν, ἀκμά- 
ζων, ἀνθῶν 5). 

σφυγμός" φΦλεγμονή, παλιμός, ζέσις φλεβὸς ἢ ἀρτηρίας 30). 

σφύζει ἐπείγει ἢ αἱ φλέβες ἅλλονται 11). 
σφυρήλατος " σφύραις ἐληλαμένος 13). 

σφῶν" αὑτῶν ἢ ὑμᾶς, ἰδίους. ἰδίως 15). 

σχάδονωας᾽" τὰ τῶν κηφήνων κηρία" καὶ ζῷον ἄπτερον ἄπουν 13). 

1) Ἐχ Ατίβί. ΡΙαὶ. 561 00] γἱάθ ὅ0}ο]. 
2) Ποβγοῆ. οἱ ὅθῃο}. Ατίϑδί. ΡΙαὶ. 801 μακρὰ πᾶρθηὶ ρῖῸ 

μικρώ π᾿ Ἰπἰογργθίαπαο σοοᾶρυ]ο σῴφυκίσκος. 
3) Απιίαϊ!. Βεοκὶς, Ρῥ. 114. 6 δαἀ. Φοινίσσαις. Οἵ. Ῥῃοίϊαμπι ν. 

.ἐσφηκωμένον. 
ἅη ἨοβγοΠ Ια. 
5) Οὐοπνθηΐ: [6χ. τηϑὶ. ρ. Ῥμοῖ. 01] ὠγράφους, Ἠδτροοτ. τ. 

Ποταμός 41 Παροὶ τοὺς παρεγγράπτους. ΒοΥί,556 γΘΓᾺΠῚ αϑὶ : τοὺς 

πωρεγγρώπτους νόθους. Ὑ146 ρῥταθίογοα δεϊποις. ἢ. ὦ. α. 254. 
6) ΟἿ, Ηδβγοῆ. ἴῃ τ. οἱ βᾶρτὰ Μεγωρικαὶ Σφίγγχες. 
7 Οὗ βϑαρτὰ σφᾶς οἱ οοιτρο ταῖς ἑωυτῶν, πᾶπι σοπίαπαϊξ 

σφίσιν οἱ σφῇσιν. 
8) Ατιδί. Νὰ. ὅ52. Οἱ, Ἠοβγοῖι. 
9) ΟΥ. Ηοεγοβίαμη οἱ Τιπηαθαι. ΡΙαγα γι. ΝΜ. ρ. 759. 4. 
10) ἨΘβγο 05. 
11) Οἷ, Ηδβγοβίαηι. 
12) ἨθβγοπίαβΒ. Ρ]αΐο ἀϑαγρανι ῬΠηδράγ. 356 Β. 

" 15) ΒΟΓΙΡΒΙΣ ΟΡΙΠΟΥ ὑμῶν, 8564. οὈϑογγαίΐο π1}}}}} οϑί. 
14) Οἱ, Ποβγομίαμη, 500]. ΤΏΘοον. 1. 147 οἱ 1 οχῖς, Βδοῆμ. 

ὉΌΙ Πᾶθο: σχώδονω" ἀλκυὼν σχαδόνω παραλαβοῦσα, ζῷον ἄπουν 
καὶ ἄπτερον. λέγεται καὶ οὕτως τὰ τῶν μελισσῶν κηρία. 

13 
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σχαλίσαι" θηλάσαι" καὶ ἀνίσχωλον τὴν ἄτοκον καὶ ἀθήλαςον 1). 
σχαςηρίω" καὶ ἄφεσις 3)" 

σχάσον" κατάπαυσον, μετάβαλε 5). 

σχεδιάζει" ἐκ τοῦ παρατυχόντος λέγει ἢ). ᾿ 

σχεδιάζειν" ἐγγίζειν, πλησιάζειν, τὸ εἰκῇ ἀποφαίνεσθαι δ). 

σχεδιωσθείς " παραχρῆμα ῥηθείς 5). 

σχέδιοι" εὐτελεῖς 7). 

σχέδιον" ἐκ τοῦ ἑτοίμου. 

σχελίδες " τὰ πλευριωῖα κρέα ὃ). 

σχέσις" ὁρμή. συνάφεια 9). 

σχετικῶς " οἰκειωτικῶς 10). 
σχετλιάζει" λα νοὶ ἢ βλασφημεῖ 11). 

σχοίητε" νομίσαιτε ἢ ὑπολάβοιτε 13). 

σχιςὸς ῥδῤας ἢ ἡ μιξοδίῳ 13). 

σχίζα " ἡ λαμπάς 13). 
σχιζίας" ὃ τετανὸς καὶ ἰσχνός" οὕτως ἹΚρατῖνος 15). 

σχιςὸς χιτών" κατὰ τὸ μέσον πόρπῃ συνεχόμενος 15). 

1) Οοάοχ ἀνίσχαδον. Αἀποίαϊ!ο 6 Ὀἰορθπίαπο ἤαχιὶ, οἵ, Είγι. 
Μ. ρ.110. 82 εἱ 46 6δο ἸΙοοο Ἀδηκίμπι “ὦ ΠΘβογοῖ. Ρ. 41. Υἱά6 
4αοχαθ ΜΙ. ϑοιιηαι. δά Πδεγοῇ. 

2) ΑΙΠον ἤδβγοῖ. Οἵ, Τη65. 11. 1644 (. 
3) Ἠδογοθμαβ, [ϑατρᾶν αν, Ῥηοθη. 484. 
4) ΡΙομὶα8 ΠδβγομίαΣ, 
5) ΟἹ, Ηδβγοβίαμη. 
) ΠΟΒΥΟΠϊὰ8. Θχροηῖ ἐγγισθείς. 

7) Ἠεβυομ υ8. “ 
8) Οἵ. Πδβγοῖ. οἱ Ῥῆτγγπ. Βεκὶς. ρ. θὅ. 4, ὕβαγραν!: νοοᾶρα- 

Ιὰπι Ατὶδι. Βα. 562. ΥὙἱάς ἃ]108 ἰοθὺβ ἴῃ Τῆ65, Υ11..- 5840 Δ, 
9) Οοάοχ σλευρίδια. 

10) Ἠρβ οἰ. 
11) ΟΥ΄. ΠοβγοΒίμπι. 
12. (οάδχ νομίσοιτε. ΠΟ Β ΟΠ]. 
18) Τρ σχιφςή, οἵ, ϑορῃ. Οδι|. Τγτ,. 739, 
1) Ποβγο 8. Υἱάθ Αὐὶδὶ, ας, 1092. 
15) Καὶ ΠΙοροπίαπο οϑὲ, οἵ. 56.)071. ΟἸθιη. ἀρὰΐ αβὶ, δ ς 

(ον. 241. 
10) Ὑιἀ6. Δρο!]οάοιὶ Ἰοοπη ἃρι Αἰμμοπ, 138, Αὐάο ΠρογοΠ. 

οἱ ῬῸ]], ὙΠ], δή 

ν-. 
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σχῖνον" τὴν σκίλλων ἐν ἣ διωαμασῶνται οἱ καλλωπιζόμενοι ἕνεκα 

τοῦ λευκοῦν τοὺς ὀδόντας, ἀφ᾽ οὗ καὶ σχινίζεσθαι 1). 

σχοινίον μεμιλτωμένον " εἰ βραδύνοιεν ἐπὶ τὴν ἐκκλησίαν, οἱ τοξό- 

τῶι σχοινίον μιλτοῦντες συνήλώυνον καὶ τὰ πρατήριω διέκλειον 3). 

σχοῖνος" μέτρον γεωμετρικόν, ὥς φησιν Ἣρόδοτος ἐν τῇ β' τῶν 

ἱςοριῶν 3). 

σχολάζειν καὶ σχολὴν ἄψειν, οὐκ εὐκαιρεῖν λέγουσιν ᾿Αττικοί Ἶ). 

σχολαῖον" ἀργὸν, διωτριβὴν ποιούμενον" καὶ σχολαίτερον ἢ σχο- 

λωιότερον᾽ τὸ ἠρεμαιότερον " ὁμοίως καὶ σχολαιότης 5). 

σχολή" οὐχὶ ὃ τόπος ἐν ᾧ σχολάζουσι καὶ διατρίβουσι περὶ παι- 

δείαν, οὐδὲ αὐτὴ ἡ ἐν λόγοις“ (εὐμουσία) καὶ διατρίβή, ἀλλ᾽ 

ἣν οἱ πολλοὶ ἀκύρως κωλοῦσιν εὐκαιρίαν" τὸ δὲ εὐκαιρεῖν βέρ- 

βαρον᾿ ἀλλ᾽ ἀντὶ μὲν τούτου σχολὴν ἄγειν λέγουσιν" ἡ δὲ 

εὐχαιρία βάρβαρον μὲν οὐκ ἐςὶν ὄνομω, τάττεται δὲ οὐκ ἐπὶ 

σχολῆς, ἀλλ᾽ ἐπὶ καιροῦ τινὸς εὐφυΐας καὶ ἀρετῆς " καὶ (σχολῇ) 

ἀντὶ (τοῦ) οὐδαμῶς 5). 

σχόλια." σεμνολογήματω ἢ ὑπομνήματα καὶ ἑρμηνεῖαι 7). 

σῷ" μονοσυλλάβως οἱ σῷοι" καὶ παρὰ Θουκυδίδη " οἱ δὲ συνηθέ- 

ςξεῤρον ψράώφουσι σῷοι ἣ). 

σωκεῖν" ἀντὶ τοῦ ἰσχύειῳ 9). 

σωματεῖα " τὰ ἀνωαπλάσματωα οἷς οἱ ὑποκριταὶ διασάττουσιν αὑτούς " 
οὕτως Πλάτων Ἶ). 

σωρηδὸν" ὁμοῦ 1"). 

1) Οὐ. ΠΗ βγοῖ.. ν. σχῖνον διατρώγων. ἄδηοῦ. 496. Βίορεη. 718. 
2) Βεοΐογο δἀ Ατγιβίορῃ. Αοῆάᾶγη. 22. ΟἹ ἤδθβϑγοι. Οοαοχ καὶ 

κατὰ πρ.; ΨΘΙΆΠῚ ἰογίαβ86 δὶ χκᾷτα τὰ π. 
5) Ηρτοάι. ΠΠ.- 6. [μχ. Βαοῆμη. ἐν τῇ πρώτῃ, ΄ἡποά ταοΐθγ δά 

Ι. 66. 
Ἵ ΕΓ Ῥηνγῆ, 10]. Ὁ..ὅ0. 
ὅ) Οοάοχ διωτρίβειν. Οἵ. Ποβγομίαιη. ἴ[,6χ. Βδοῆμ. οὐατ τ ἢ 

σχολαιότερον " ΥΘοΟΐθ6. 
6) (οάδχ οχ τ εὐμουσία οἱ σχολῇ. Ἀοοία! Ρογβοπαβ. (ΟἿ. 

Οοθοεῖ, αν. 1,θοἱ. ρΡ. 6ά. 
7) Πεβγ ἢ 5 ἰδπίαμη σεμνολονγήμωτα. 
} Ὑ105 ἐηρ18. Υ. σᾷ. 
9) ἨφογοΒΙυ5. 
20) (οάοχ σωμάτια. (ἷ. Ῥο]υς, ΤΥ. 116. ΠΠ. 2558. ῬΡΙυσα ἰη 

Τη55. 11. 1714. Α. [π|6]]Πριτὰν Ρ]αΐο Οοιηϊουδ. 
11) ΕΔ, Ἡδβγοβίμπι, 

18 Ἐ 
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σωρεία " πλῆθος 1). 

σωρός “ συναγωνή 3). 

σῶςρω" σωτήριω, μήνυτρα, λύτρω 5). 

Σωτάδεια " τὰ τοῦ Σωτάδου ποιήματα. 

σωτὴρ Ζεύς" ὁ ἐλευθέριος 3). 

σωτέος " σωθῆναι ἄξιος 5). 

σωφρονιςαί" ἄρχοντές τινες σειροτονητοὶ δέκα τὸν ἀριθμὸν ἑκάςης 

Φυλῆς (εἷφ)" ἐχειροτόνει μὲν ὃ δῆμος, ἐπεμελοῦντο δὲ οἱ «ειρο- 

τονηθέντες τῆς τῶν ἐφήβων σωφροσύνης, μισθὸν λαμβάνοντες 

ἕκαςος παρὰ τῆς πόλεως καθ᾿ ἡμέρων δρωαχμῆν 5). 

᾿Αρχῇὴ σὺν θεῷ τοῦ Τ. 

Ταβερνεῖα " καπηλεῖα, πανδοκεῖω ἴ). 

τάγηνον" τοῦτο. ᾿Ιώνων τινὲς τήγανον λέγουσιν Ἷ). 

ταγηνίας" πέμματά ἐξςι τῶν ἀπὸ τηγάνου ἐκ ςέατος ὑγροῦ καὶ 
-“ ᾿ ’ Ἁ ς ὃ 9 τυροῦ καὶ μέλιτος καὶ ἀςαφίδος 5). 

τάγυρι" τὸ βραχύτατον καὶ. ἐλάχιςον ὃ νῦν ψίχα λέγουσιν " 

Εὔπολις Αἰξίν" καὶ ζῆν μαθόντι μηδὲ τάγυρι μουσικῆς 19). 

1) Ηδβγο 8. 
2) ΠΥ] 8. 
3) Ποργοία5. ἰὔϑαγρανῃ Ποτοαὶ, ΤΥ. 9. 
4) Οἱ. ΗΒ πὶ γ. σωτῆρος Διός. ΠᾺΡΡ. ν. ἐλευθέριος Ζεύς. 

Ἠδπηηδὶ. δἀ 50}0]. Λιιδὶ. ΡΙαϊ. 1176. 
5) ΠΟ ΒΥ ΟΠ Ϊ 68. 
86) ΘΌΡΡΙΟΥΙ εἷς 6 Τ,οχ, τῆοῖ. Βοικ, ρ. 501. 7. 
7 Οἱ. Ἠοβγοβίαμη. 
8) ΝΙΒΙ [4}}}} νὰπα βρθοῖθβ, βου θοηθαμη οϑὲ ἤγανον λέγουσιν, 

οἵ. Απδογθοηΐθηῃ ἃρπ Αἰμθη. Ὑ]. 229 ἢ. ΟἹ, Κοοθη. δὰ ατορ. 
Ρ. 446 οἱ Ὠιπά. ἴῃ ΤΊο5. ὟἼ. 1706 Ο. Πυο πυοηαθ ΡΟ ηθηὶ 
ΟΡβογναιῖο πη 68 ΠΟθγοἢ. ῬΏγγη. Βοκκ. ρ. θὅ. 11. Μοον, μ. ὅθ2. 
Ἰθυβίαιἢ. ρΡ. 244, 46 οἱ 701. 18. 

5) ΟἹ, Ποβγομίαμα, Ὑ᾽άθ. οοπηϊοογαπι ἰοθο8. ἀρ Αἰμοη. ΧΙΥ͂, 
6406 Καὶ οἱ Ρο}]]. ΥἹ]ἱ. 78. 

10) (οίοχ οἷον ψιλά. Ῥίειβ. Νίοον. ρ. 391 οουγοχ ὃ νῦν ψίχα. 
Οοτγαρίο ΠΟβγο 8 ταγύρια. 
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τῶδε ἐκ τοῦ τρίποδος " τίθεται ἐπὶ τῶν πάνυ ἀληθῶν ᾿Αριςοκλείᾳ 

γὰρ τῇ Πυθίᾳ γενομένῃ μιχθῆναι Πυθαγόραν τὸν Δελφὸν καὶ 

τῶν ὑπ᾽ αὐτῆς μαντευμάτων παρασημειοῦσθαι ὅσα ἔχρα ἔνθεος 

“ενομένη καὶ ταῦτα ὡς ἀληθῇ παρασημειοῦσθαι ὡς ἐκ τοῦ 

τρίποδος 1). 
τάδε Μῆδος οὐ φυλάξει. κατὰ τὴν Ξέρξου ἔφοδον τοὺς “Ἕλληνας 

ἀπειρηκότας τὰ ἑαυτῶν ἀναλίσκειν καὶ δαπανᾶν ἐπιλέγοντας " 

τάδε Μῇῆδος οὐ φυλάξει 3). 

τάδ᾽ οὐ παρὰ ἹΚενταύροισιν" λεγόμενόν τι ἦν᾽ Τηλεκλείδης τισί" 

Τῶν δυνατῶν τι κέλευ᾽" οὐ γὰρ παρὰ ἹΚενταύροισιν ὅ). 

τὰ ἐκ τῶν ἀμαξῶν" ἐπὶ τῶν ἀπαρακαλύπτως σκωπτόντων" ᾿Αθήνησι 

ψἂρ ἐν τῇ τῶν Χοῶν ἑορτῇ οἱ κωμάζοντες ἐπὶ τῶν ἁμαξῶν 

τοὺς ἀπαντῶντας ἔσκωπτον τε καὶ ἐλοιδόρουν: τὸ δ᾽ αὐτὸ καὶ 

τοῖς Ληναίοις ὕςερον ἐποίουν ᾽). 

τὰ ἐν ποσίν" τὰ παρόντα ἐν μέσῳ. 

τὰ ἐπίχειρα" τὰ ἐπιχειρήματα. 

ταινίαι" ἐπὶ μὲν ἀνθρώπων τὰ πεζίδια, ςέμματα, ςεφάνη, ζώνη" 

ἐπὶ δὲ ξύλων τὰ κυμάτιωα ὅ). 

ταινιοῦντος " ςεφανοῦντος 5). 

τῶκερόν" ἑφθόν, τετηκῴς 7). 
τακτικῶς " ςρατιωτικῶς ὃ). 

τἄλλα καὶ φιλώμεθωα" λεγόμενόν τι, οἷον" τἄλλα καὶ Φίλοι ὦμεν). 
τάλαντα τὰ ζυγὰ καὶ τὰ ἱςάμενα 19). 
ταλωνίζει" θρηνεῖ, ἄθλιον ὠποκωλεῖ 11). 

1) (ἴ, [ηἰἰ. )ὧά Ζθηοῦ. 508. 
2) Ζθπορ. 516 ρῥγουθγθ! Θχρ!!οαϊ!οπθπὶ 6 Πιοαθάσοῃο αἰ ογί. 
5) Ἰησοηΐοβξα δίοϊποκιὰ8 Ηϊδὶ. ὕοῃ. ἀγ. ρ. 88: Τηλεκλείδης 

Ἡσιόδοις. Οὐπὶ ποβίγο ἰοθὺ οομηροπα θἢοί. ν. νοῦς οὐκ ἔνι εἱ 
τῶν δυνατῶν. Ῥίυτα [ηἰϊ, (ὐιίηρ, 84 ίοσοηῃ. ὕὅδά οἱ Οορεῖαβ 
γὰγ. ἴμοοῖ, ρ. 859. 
1 Οἵ, [πἰἰ{ δά Αρρ. Ῥτονγν. 880. 
5) (οάοχ πεζήτιω. Πίϊηο 881185 ἰηθρίθ δ 1445 νυ. πεζίτια. 
6) Ποβγοἢ 8 ταινιοῦντες. 
7 Οἵ, Πεβςγοβίυμη. 
8) ΠΟΒγο 8 τακτικοῖς. 

(οιηροπο Ὠίορσοη. 700 ; οὐβουγα [Γ68. 
10) ΡΊαγα ἴῃ ἴκοχ, τοὶ, ΒΚ. ρ. 506. ὅ. 
1) Ἠφογο 5. 
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 φαλαντεύει " ςαθμίζει 1). 
Ι Ξ Ν. Ἁ , ΩΣ Ν Ἀ ! ! Ἁ 

τώλῶντον" πολλῶ μὲν σηφινγει" ἡ γὰρ Τὸ μέγψιξον αρυσιοῦυ καὶ 
Π Δ ᾿ 

ὠργνυρίου μέρος, καθ᾿ ὃ σημαινόμενον Δημοσθένης Φησὶ πεντή- 

κουντῶ τάλαντα ἢ ςαθμοῦ τι ὄνομω, ὥσπερ ᾿Αριςοφάνης" ᾿Αλλ᾽ 
“᾽ 

 ταλάντῳ μουσικὴ κριθήσεται " καὶ τὸ Ὁμηρικόν" φρύσεια 

πατὴρ ἐτίταινε τάλαντα " τρίτον σημφινόμενον ἡ ῥοπή" τέταρτον 

ἀριθμοῦ τι ὄνομα, ὡς καὶ πολυτάλῶντος ὃ πλούσιος, καὶ τὸ 

Ὁμηρικόν" ἹΚεῖτο γὰρ ἐν μέσσοισι δύο φρυσοῖο τάλαντα" καὶ 

διτάλαντον δὲ καὶ τριτάλαντον καὶ ἡμιτώλαντον λέγεται" 

ἀρχαία δὲ ἡ χρῆσις καὶ ἡ τοῦ τρίτον ἡμιτάλαντον καὶ πέμπτον 
ε ! ᾿ [γέ ς , 3'..ν Χ Ν , 
ἡμιτάλωντον καὶ ἕβδομον ἡμιτάλωντον" ἐςὶ δὲ τὸ μὲν τρίτον 
ς ! [γή , Ν Ν ! ε ! 

ἡμιτάλωντον δύο ἥμισυ τάλωντα᾽ τὸ δὲ πέμπτον ἡμιτάλαντον 
! γ ᾿ Ν “ὁ ΓΛ ς ΄ τ Ω ν 

τέσσωρω ἥμισυ" καὶ τὸ ἕβδομον ἡμιτάλωντον εξ ἥμισυ" καὶ 

ὅλως οὗτινος ἀριθμοῦ παρωνύμῳ μέρει ἐπονομάσει τις τὸ ἡμιτά- 

λᾶντον, τούτου ὃ προηγούμενος ἀριθμὸς ἐφωρμόσει τοῖς τάλαν- 

τοῖς οἷον ἂν μὲν ὄγδοον ἑπτώ, ἂν δ᾽ ἔνωτον ὀκτώ" συνῶριθ- 
! - ν Ν - νὰ ,ὔ ΑΥ - τ ͵ λ 

μουμένου δῆλον ὅτι καὶ τοῦ ἥμισυ" Φίλον δὲ τοῖς ἀρχαίοις καὶ 
Ν «Δ Φ , Ἵ] ς ! ! ς Ν ἂν ἴὰ 

τὸ ἕν ἥμισυ τάλαντον τρίωῳ ἡμιτώλαωντω λέψειν, ὡς καὶ τρία 

ἡμίμναια τὴν μίαν ἥμισυ μνᾶν 3). 

ταλαντουμένην" ἐν Τιμαίῳ τὴν δὲ γῆν τωλαντουμένην ἀνωμάλως 

σείεσθαι μὲν ὑπ᾽ ἐκείνων, κινουμένην δ᾽ αὖ πάλιν ἐκεῖνα σείειν" 
- ΕἸ Ν - “- ᾿] Ν Ν Ν ͵ ! 

μεταφορικῶς ὥπὸ τῶν ζυγῶν, ἔπε! τὸ ζυγὸν ταλῶντον λέψετδι" 

καὶ ὑπερταλαντᾶν" τὸ ὑπερβαρεῖν 3). 
-“ ᾿ 

ταλάντωσις" ςῆσις, ςάθμησις 1). 

τάλαρος " καλαθίσκος, κόφινος δ). 

τάλας" ἄθλιος ὅ). 

1) Ποβγο 5. 
2) Παθο ρᾶμ]!ο ρ] θη ι5 βογναία ἃ ΡῸ]]. [Χ. 62---δὅ. Οἵ, Ργο]ορομι. 

Ρ. 81. Οοάοχ πεντηκοντοταλαντίω 56 1 ροδίθᾶ ἰπβοῦίΐαμη ἃ πη. ῬΓ, 
Ῥουβοπβ πεντήκοντα τάλωντω. Ἰποϑριοιίαν Ποῖ. ϑγιημη. ὃ 19, δὶ 
ἑξηκονταταλαντίω. Αὐϊδιορἢ 5 Ιοοὰβ οϑὶ 'η ἤδη. 797. Ποπηουὶ ἰοοὶ 
πὶ ἰῃ Πα. 6. 69 οἱ σ. 07. Ηδρο χυοαιθ ο᾽οββδὰ ἰγαηβὶαἰὰ 
'π ἔλγηι. ἢ. οἱ [μοχ. βαομη. )6 Ἰοσυϊοηθ τρίτον ἡμιτάλαντον 
οἱ δἰ 5. δορὶ ΠΙάγιμαβ, οἵ. ΝΜ, ϑομβιηίαι. ρΡ. 848 54. 

3) (οάοχ κινουμένων --- ἐπὶ τὸν ζυγόν. Ἰὼ ]ι, Τίιη, δ2 Ἰ', 
4) Πογο ι5 τωλαντώσει. 
5) ΟἿ. Ποβγο ίμμπ, 
5) ΗΘ ΟΝ 8. 

ν 
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ταλασίαν" ἐριουργίαν 1). 
, Μ 5" ͵ 3 

ταλώσιον " ἐριούργιον Ἶ). 

ταλαιπαθές ταλαίπωρον. 

τάλεσιν" ἀναλώμασιν 3). 
ταλαπείριον " οἱ τρωγικοὶ τὸν ταλαίπωρον λέγουσιν 1). 
τάλιδος" τῆς μελλογάμου" οὕτως ᾿Αριφοφάνης 5). 

ταμίχι" ἄρχοντές εἶσιν ᾿Αθήνησιν κληρωτοὶ ἀπὸ τῶν πεντακοσιο- 

μεδίμνων, οἱ τὰ ἐν τῷ ἱερῷ τῆς ᾿Αθηνᾶς ἐν ἀκροπόλει “ρή- 

ματα ἱερά τε καὶ δημόσια φυλάττουσιν" ἀλλὰ καὶ αὐτὸ τὸ 
“ “ " - ; Ν᾿ Ἁ Ἀ 3) ’ 3} 

ἄγαλμα τῆς ᾿Αθηνᾶς" εἰσὶ δὲ καὶ ἄλλοι ταμίχι ἄρχοντες σχειρο- 

τονητοὶ ἐπὶ τὰς ἱερὰς καὶ δημοσίως τριήρεις, ὃ μὲν ἐπὶ τὴν 

πάρωλον, ὃ δὲ ἐπὶ τὴν τοῦ "Αμμωνος 5). 

ταιιευόδμενον - Φυλάττοντα. 

τάμισος " πυτία ἴ). 

ταναὐφῆ᾽ λεπτοὺφῆ 3). 
οἴου ε -Ὁ “Ὁ , 9 

τῶν ἑταῖρε ἣ σύ 5). 
ΤΡ ΎΒΙΝ ἬἜῚ τανύποδας" ταχείας 9). 

τάξαι" τὸ τιμῆσαι" ἐν Νήσοις Πλότων. 

τάξασθαι" ταχϑήσεται ὡς εἰς πόλεμον 1"). 

ταξίαρχος " ἡγεμών, ςρωτοπεδάρχης. 

τάπητες " ἐπιβόλαιω ἢ ςρώματα οὕτως ᾿Αριςοφάνης 13). 

1) Οἵ, Ραυβδη. ἂρ ἰδίαι. ρ. 1429. 10. 
2) Ῥτγδοβίαὶϊ ἐριουργικόν, οἷ. Ῥααδδη, 1], ]. 
ὅ) Ρῖὸ τέλεσιν, οἵ, Ποῦτ. οἱ Οοροὶ. Ὑι46 Ὥθα. ΡἈΠίρρ. 1]. 

ς 90. 
4) ΒοΠοοὲ τὠλαπείριον Ποιηθγίοσαπι γοοαθα] απ) οβὶ, ἰγασί σα πη 

εϑὲ τάλας. 
5) [πιο Ἰοσα οὕτω Σοφοκλῆς, ουϊὰ8 γἱάθ Απίϊσ. 629. Οὐάοχ 

μεσογώμου. 
86) οηΐον ἴ,μοχ. τοὶ. Βοκκ. ρ. 506, 7 οἱ ΠΠγροου. 
77) Πα βγο  υ5. 
8) γγυπάθνυβ γϑάα1α} ϑορῖ. Τύάοι, 602. 
9) Εἴ, Ἠδεβγομίυμι. 

10) Εἰ ϑορῖι. Αἱ. 857, οἵ. Ηδϑγοῖι. 
11) δογίαβϑθθ υὙϑυαμη οϑὶ τετάξεσθωι" ταχθήσεσθαι, αἱ τοΐοτγαϊαν 

844 Τηυογά. Υ. 71 οχΧΊΓ. 
12) Ατἱβί. ΡΙαὶ. 527, ὅ42, Οἱ, Α6], θίοη, ἀρυὰ Ἰδυβὶ. ρ. 1869, 

43 οἱ ᾿ηἴτα νυν, ψιλοδαπίδας. 
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᾿ φανθαρύζειν " τρέμειν 1). 

τὰ πολλά" ἀντὶ τοῦ" ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖξον. 
δ᾿ Ἁ , Ξ ! ἥ : 5 - ! -) 

τΤῶπι κοσκινῳ" λεγοίενον ποιὸν τἀληθῆ πάντα Ρ 
Ν τ ΜΌΝ .- " ͵ ͵ Ψ 5 - ͵ 

τὰ πρῶτ᾽ ἀρίςους παῖδας Αἴγινα τρέφει" παροιμία " ἐν ἀκμῇ γάρ 
, 5...1ἃ Χ - ς ᾽ -: ὁ ἈλῸ  ὴφῷ 

ῴασι μεταβάλλουσιν ἐπὶ τὸ «χεῖρον οἱ Αἰγινῆται, ἀπὸ ᾿Αχιλ- 

λέως, Πατρόκλου, Αἴαντος, Νεοπτολέμου 5). 
“-ῳ Ν Ἁ Χ ς ͵ 3 - 

Ταραντῖνον" λεπτὸν καὶ διωφιανὲς ἱμάτιον. οὐ πάντως πορφυροῦν. 
ΖΦ ς ͵ 5. γέ ! ἄἅ 

ὥς τινες ὑπέλαβον" οὕτως Νικόςρατος ἢ). 

Ταραντῖναι βαφαί" παρ᾽ ᾿Αχαιῷ οἴμωι τὰ ὡλουργὰ ἢ τὰ ἀπὸ 

τοῦ ὀςρέου ὃ). 
7 2 

ταριχεύειν᾽" τωαριχεύσειν, ὥσπερ οἱ τὰ ὅω τέμνοντες καὶ μέλλοντες 
ταριχεύσειν " σημαίνει δὲ καὶ τὸ ξηραίνειν ὅ). 

ταριχεύει" τήκει, ξηραίνει). 

τῶρροί . τάλαροι" καὶ ταρσοί" καὶ τὰ πλωτύσματα τῶν κωπῶν 
καὶ αὐτὸ τὸ πτέρωμα: καὶ Θουκυδίδης οὕτως ὃ). 

ταρσοί" τὰ ἀγγεῖα τῶν τυρῶν'" καὶ τὰ ἔξω τῶν κωπῶν" καὶ τὰρ- 

σοῖς" πτεροῖς ἄκροις ὃ). 

τάρπη" κόφινος 10). 
͵ 2 ! “. . ! - δὲ Ὁ ν εν ΑΝ Ἧ ἢ 

ταρσός" ἐκ μέρους ἣ τὸ πλάτος τοῦ ποδὸς ἢ τὸ ἄκρον τῆς χειρὸς 1"). 
͵ ἃ ν Ἷ ᾿ γέ Γ] ͵ 12 

τάρρωμα᾽ τὴν κωπηλασίαν" οὕτως ᾿Αριξοφάνης 13). 

1) Οὐάοχ ταονδωρύζειν. ὈογΓοχὶὶ Οοροιὶ. (ἷ. γαϊοκ. Δηϊπηπ). 
Δι. Ρ. 120. 

3) Ποργ. τηᾶνα]ὶ λεγόμενόν τι οἷον. Εϊ 510 δυϊα 88. 
38) Οἵ, θίορσοη. 758. οἱ ᾿ὐαβίαϊῃ. ρ. 1696. ὅ0. 
4) Οἵ, Ἠεογομίαμι. Ρίαγα ἴῃ ΤἼη65. ὙΠ]. 1852 Ὁ. 
5) Οἱ. Ηδβγοϊίαπι ᾿θ]4. ποία δ. οι 11}. 
6) (οάοχ ὠώ. Βαβριοιϊαν Ρ]αϊ. ϑγιηρ. 190}, ἀὸ 4ὰ0 ἰοθο 

αἰχὶ ἴῃ Ῥτοίοσο. Ρ. ὅ9. 

7 [ῃ ἴμοχ. θαομμι. 44. ὧλί τι ὠρτύει. 

8ὴ Ποία ταρροὶ καὶ τῶρσοί᾽ τάλῶροι κ. ΛΑαποίαιϊϊο δεὶ Λβϑὶ 
ὨΙοΏγ 511, οἵ, ἴθι. ν. 1625. 18. οδρίοἰιαν Τῆπο. ὙΠ]. 40. 

9) ΘΙ πλ}}1ὰ ἁΠογὶ ᾿ὐαβιαι 5. Ρ. 1025. 18. ὁ Ῥαιβαηϊα, αἱ γἱάθ- 
ἴὰγ. Οἵ. ΡΟΗ]]. Χ. 180. Πδογοῖι. ν. τωρσίοις. ἴ)οῦν. (μάν. Ὁ. 104. 

10) Οἵ, ἤοδγοι. ΡῸ}}. Χ. 108. Υἱ1. 174. 

1.) Οοηγοηὶ δὶ. Ρ. 1025. 18, 564. παροὶ τὸ ἄνω τοῦ ποδός, 
οἴ, Ηϑι. ΥὙἱ1. 1852 Ὁ. 
3) ΟἹν, ῬῸ]}}. 1. 95. Ἰδυδίαιι, ρ. 1020, 18 ὁ Ραυδαῃῖα Ἰδιιαγο 

σιἀοιαγ, 
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Τάρταρον" τὸν περὶ τὰ νέφη τόπον οὕτως λέγουσι" περὶ ψυχῆς ᾿Ἂ 
ταρτημόριον " δίχωλκον" ὃ γὰρ χαλκοῦς ὄγδοον τοῦ ὀβολοῦ" καὶ 

ταρτημοριωῖόν τινὰ καλοῦσιν, οἷον διχάλκου ἄξιον 3). 

Ταρτησία (υύραινα ὡς ἐκεῖ γινομένων μεγίςων 5). 

τάσις" ἔκτασις καὶ δρόμος ). 

Ταντάλου τάλαντα᾽ πλούσιος ὃ Φρὺξ Τάνταλος διαβεβόητο, Πλου- 

τοῦς καὶ Διὸς λεγόμενος " κέχρηται δὲ τῇ παροιμίᾳ καὶ ᾿Αναῶ- 

κρέων ἐν γ΄. γέγονε δὲ παρὰ τὸ ὄνομω τώλωαντα" ὡς καὶ παρὰ 

τῷ κωμικῷ εἴρηται" (Τὰ) Ταντάλου τάλαντα τανταλίζεται δ). 

τὰ Σαμίων ὑποπτεύεις " αὕτη λέγεται ἐπὶ τῶν δεδιότων τινὰς 

ἀνηκέςφους κακῶν προδοσίας" παρῆλθεν δὲ ἀπὸ τῶν γενο(μένων 

ὑπ᾽ ᾿Αθηναίων εἰς Σαμίους αἰκισμῶν: ἑλόντες γὰρ αὐτοὺς οἱ 

᾿Αθηναῖοι τοὺς μὲν ἀπέκτειναν, τοὺς δὲ ἔςιξαν τῇ καλουμένῃ 

Σαμαίνῃ ἥ ἐςιν εἶδος πλοίου Σαμιωκοῦ, ἀνθ᾽ ὧν καὶ οἱ Σάμιοι 

τοὺς ἁλόντας μετὰ ταῦτα ᾿Αθηναίους ἔς ξαν 5). 

ταῦρον" τὸ γυναικεῖον αἰδοῖον 7). 

Ταυροπόλον᾽ τὴν Αρτεμιν, ὅτι ὡς ταῦρος περίεισι πάντα, ὡς 

᾿Απολλόδωρος" Ἴςρος δὲ ἐν γ΄ ᾿Ατάκτων ὅτι τὸν ὑπὸ Ποσειδῶνος 

ἐπιπεμφθέντωα Ἱππολύτῳ ταῦρον ἐξώςρησεν ἐπὶ πᾶσαν γῆν οἱ 

δὲ ὅτι ἔβαλεν, διὸ καὶ ταυροβόλον" καὶ ᾿Αθηνᾶ δὲ Ταυροπόλος 

ἐν "Ανδρῳ" ὃ γὰρ ΓΑνιος δοὺς ταῦρον τοῖς ᾿Ατρείδαις ἐκέλευσεν 

ὅπου ἂν ἐκ τῆς νεὼς ἄλληται, ἱδρύσασθαι ᾿Αθηνᾶν" οὕτως γὰρ 

εὐπλοήσειν" ὃ δ᾽ ἐν "Ανδρῳ ἐξήλατο 8). 

Ταυροφάγον᾽ τὸν Διόνυσον Σοφοκλῆς ἐν Τυροῖ" ἀντὶ τοῦ ὅτι τοῖς 

1) ΡΙαῖ. Ῥμαρά, 112. Α, ΟἿ, Βίθριι. γώ. χαΐ ρᾶι!ο ρῥ]υτὰ α 
γοίθγ απ) γα Π] ἃ ἸΘΟΥ ΠῚ [1018 Θχοουρία βοργαυ ί, 

5) Οοάοχ χαλκός --- τὠρτημοριέον. Οἱ. ΡΟ]]. ΙΧ. θὅ. ΗΒ οΙ. 
Πα] βοἢ. Μοίγοὶ. ρ. 100. 
“ Ατίβί, ἤδη. 47, (Οἵ, [ηἰἰ. Αροϑβίο]. 1518. 
1 ΑἸ Ποβγοἢ]υ58. 
5) ΟἿΆν, Τπἰϊ. δά Ζοηον. ὕθ4. ᾿ 
“ Οοάοχ Σαωμιηῖ ἐξιν εἶδος πάθους Σ. Οοττοχῖὶὶ Οομοίαβ, γ᾽ 46 

ΒρΡΓα Υ. Σαμίων ὃ δῆμος. Αἀάθ Αρρ. Ριον. ὅ8ά. ΑΡροβίο!, 1014, 
7 Οἵ. Ἠοθογομίσμη οἱ ϑαρτα ν, σάραβον. 
5) (οάοχ ᾿Αδηνῷ δὲ Ὑαυροβόλοςς ἘΒτανία9 ἨΘβγοθία5, Ρᾶ]οὸ 

Ρίυγτα ὅ'οῃο!. Ατιβὶ, ἴω γοιθίτ, 447, αυἱ Μίποῦγὰπὶ Ταυροπόλον 6 
Χαποιηθάς ἃ Ποτὶ. 
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τὸν διθύρωμβον νικήσωσι βοῦς ἐδίδοτο; ἢ τὸν ὠμηςήν, ἀφ᾽ οὗ 

καὶ ἐπὶ τὸν΄ ἹΚρατῖνον μετήνεγκε τοὔνομα ᾿Αριςοφάνης 1). 
! Ἔ ͵ 6 Ὁ ἈἋ Ν δ ͵ὔ . - ᾽ ο- ς νΝ 

ταυτάζειν" ςραγφνεύεσθαι, ἐπὶ πολὺ διωτρίβειν ἐν τῷ αὐτῷ" ὁτὲ 

δὲ, φροντίζειν 3). 

(Τῇ ταῦτα πράσσω "φασκ᾽ ἀνὴρ οὐδὲν ποιῶν" Κρατῖνος “Ὥραις " 

ἡ γὰρ παροιμία ἐπὶ τῶν μηδὲν ποιούντων 5). 

ταύτῃ" τούτου ἕνεκεν ἢ οὕτως 1). 

ταυτοεπεῖν ταυτολοῦ εἴν ὅ). 

ταυτότητος " ἀπαρωαλλάκτου Φύσεως 5). 
! Ξ- Ἁ Ἀ Ἂ, Ὁ ͵ "Ὡ τὸ 

τάφος" καὶ τὸ παρὰ τοῖς θύταις σημεῖον Ἴ). 

ταφρεῦσαι" διορύξαι, περισκάψαι 5). 
! πολ ύϑι, ον Ὁ ἡ - Ὁ 9 Ξ ἢ 

τάχα" ἀντὶ τοῦ ἔπειτα οὕτως ᾿Αναξανδρίδης. 
“Ὁ Ι ' 

τάχα" ἴσως ἣ ταχέως ἢ τυχόν. 

τάχας" τοὺς καταφοχασμοὺς, παρὰ τὸ τάχα, οὕτως ᾿Αριςοφάνης. 

τάχα" ἀντὶ τοῦ ταχέως" ἔξι παρὰ πολλοῖς τῶν παλαιῶν 5). 

ταχυβάμονας ὅρκους - ᾿Αρίςωρχος κατ᾽ ἀντίφρασιν ἀκούει, ἀντὶ 

τοῦ βραδεῖς" βέλτιον δὲ τοὺς ἐν ἔρωτί τινι ψινομένους γοεῖν" 

ἀβλαβεῖς γὰρ οἱ ἐπιορκήσαντες, ὅθεν καὶ παροιμία." ᾿ΑΦροδίσιος 

(γὰρ) ὅρκος οὐκ ἐμποίνιμος 19). 
ταρυνχυτεῖ" ταχέως πλεῖ 11). 

τὰ ὦτα ἐπὶ τῶν ὥμων ἔχοντες " ἐπισείοντες τὴν κεφαλήν, ὃ ποιοῦ- 

σιν ἐκλελυμένοι 13). 
τέγξω" βρέξω. 

1) Αὐἱδὶ, ἤδη. 857. Οἱ. Ἠδβυοῖ. 
2) ὙΙάΘ ἰηἴτὰ τευτάζειν. Α4α6. ΑΘ]. Πίοη. ἃρυὰ ἔπιβι. ρΡ. 968. 

ὃ. Οοάοχ ςρατεύεσθαι οἱ οιηθπα. ςραγεύεσθαι. 
5) ΑἀάϊαΠ τί Τουρῖαβ ρῥγοραηι θυ Ποῦγαθο δὲ Οοθοίο Μη. 

Υ1. 476. Οοάοχ ποῶν. 
4) ΟἹ, Ηδβγοβίαηι. 
5) Ἠδβγομαβ Θχροηὶϊ τὸ αὐτὸ λέψειν. 
θ6) Ἡρβγοθῖυβ οχροηῖ! ἀπαραλλάκτου καὶ φυσικῆς κοινωνίας. 
7) ἩΘΘΥΟΒ 5. ΒΡ] 1ΟἸ16 Γ σημεῖον. Νοῆ Ἰπι6]]Πσο. 
8) ΠΡΟ 8. 
9) Οοάθρχ ταχύ. (Ἰοβϑὰ ρ᾽θηΐϊιβ βούγαϊα οϑὲ ἴῃ ἔμοχ, τῇοὶ. 

ΒεκΙ.. ρ. 509. 90. 
10) Οοάοχ ἑτέρῳ, Ῥοτβοπὰβ ἃ44, γάρ. Οἱ, Ἠοβγομίυμι οἱ Αρρ. 

Ργονυ. 86. θοβϑυμηίαμη νἱάθίαῦ 6 ἱγασοραϊα, 
1) Ἠοργομίι5. ᾿ὦ Τῆυο, ΥἹ. 51. ὅ4, 
.2) Εὶ ΡΙαι, ορ. Χ, 615 (1. ΟἿ, Τίηι. 
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ε 

τεγχθέντων " ἀντὶ τοῦ εἰξάντων" ἔνθεν καὶ ὁ ἄτεγκτος " Πολιτείως 

β΄: τὸ μὴ τέγγεσθαι ὑπὸ κακοδοξίας 1). 

τέγος ςέγη ἢ ὑπερῷον, δωμάτιον, οἰκία, πορνεῖον 3). 

τεθην μένον ᾿ ἠκονημένον 5). 

σεθηλότα " θάλλοντα ᾿). 

τεθυμιένον" συγκεκαυμένον, τετυφωμένον ὅ). 

τέθμια" νόμος 5). 

τενθεία " γαςριμαργία πολλή 7). 

τεθολωμένος" καὶ ἐπὶ χαρᾶς" Φερεκρώτης Μυρμηκανθρώποις " Τ ε- 

λῶντα καὶ χαίροντω καὶ τεθολωμένον " καὶ ἐπὶ λύπης" Ὕπὸ 

«. 

τῆς ἀνίας ἀνεθολοῦθ᾽ ἡ κωρδίω ὃ). 

τέθριππον ἐκ δ' ἵππων ἄρμω 3). 
͵ Ἄ 5 , 10 

τεθυκώς " εὐχωριτήσας 1). 

τέθωται" τεθοίνηται "}). 

τεγκτούς" «ρηςφούς 13). 

τέκεχ " τέκνα. 

τεκιήριον᾽ ἀληθινὸν σημεῖον 15). 

τεκταινόμενος κωτασκευάζων 12). 

Τελενικίσωι" ἐν Σεριφίοις, τὸ κενῶσαι" ἀπὸ Τελενίκου τινός, ὡς 
Ἀ ᾽ , ͵ "-Ὁ- λ Ι ͵ὔ ’ 5 

τὸ εἰκος, πένητος παντελῶφ᾽' Καὶ λέγεται τις Τελενίκειος ἥχω, 

ἐκ μεταφορᾶς ἀπὸ τῶν κενῶν ἀγγείων 15). 

1) ΡΙαὶ. ἤθρ. 11. 861 Ο. Ιερσ. ΙΧ. 880 ΚΕ Οἷ Ρμγγῃ, Βοῖκ. 
Ρ. 6. 19 οἱ ᾿πάθ [,μχ. τῇϑι. Βεκίὶς, ρ. 458. 18. 

. 3) (οα. οἰκείώ προσνοεῖν. δ 1488 οἰκίω πρόσγειος ααδθ ἰη[6]1χ δοη- 
Ἰθοΐατα 6βῖ. ϑϑγδμῃ ἰθοίοη θη ρβίθ 6 μθχ. Βδοθμι. Οἵ, Ῥγοϊθροιῃ, ρ. 128. 

5) Ηδβγο .5. 
4) Ἠδβγ θυ. 
5) Οοάοχ τεθημμένον" συγκεχυμένον, τετυφλωμένον. ({. ἨΘβγο}.. 

οἱ Τίπη. Ἐοβρίοιΐαν ΡΙαὶ. Ῥηδθάν. 280 Α. 
8) Ἠδϑγοί8 δχροπῖὶ νόμους. 

. 7) ΒΘΒΡΙΟΙ οτθάο Αὐἱβδί. ἀν. 1691. 
8) ΟἹ. ΡΏγγη. ΒεκΚ. ρ. 12. 28. Οοάοχ ὠλεθόλου δ᾽ ἡ κ. 
5) Ποβυοθῖ8. 
10) ἨΘβγΟΒΙυ8. 
) Απ σϑύὰμῃ οϑὶ τεδύωται" τεθυμίωται ἴ 

12) Οοάοχ τεικτούς. Οοτγ. ἴῃ Τ|165. ἼΙ. 1921 Ὦ. ΟἿ, Ηδφργοι. 
15). ΠοβγοΙ08. 
14) δαπὶ 40] γτοίοσαηΐ δἀ Ῥγου. ϑαίοιη. ΧΙ. 27. 
15) (οάοχ Τελενίκιος ἠχώ, οοτγ. θογβοη., οἵ. Τὴ 65. Υ11, 1965 Ὁ. 

Βγουον Πθθγοῦ, Τἀπάαίαν (γαιπὶ [θυ]. 

͵ 
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τέλεον" καὶ τὸ τέλειον" τελείους τοὺς γεγαιμηκότως καλοῦσιν. καὶ. 

τελεωθῆναι" τὸ γῆμαι 1). 

τελμῖνα καλοῦσι τὸν ἐκ τῶν τελμώτων πηλόν 3). 

τελεσθῆναι " τὸ ἀναλωθῆναι ὃ). 
τελθεῖν" ἐν ὠδῇ τέρπειν ἢ). 

τέλμα τόπος πηλώδης ὕδωρ ἔχων ὅ). 

τέλματα" τὰ πηλώδη καὶ τελευταῖα τοῦ ὕδατος ἢ βάθρα" Ἰσαῖος 

δ᾽ εἶπεν τὰ γεωργήσιμα «ωρίω 5). 

τέλος" ἀρχή, τάξις" τέλος καὶ τὸ διδόμενον τοῖς βασιλεῦσι" τέλος 

καὶ τὸ δαπάνημα, ὅθεν καὶ πολυτελὲς τὸ πολυανάλωτον " τέλος 

καὶ τὸ πέρας" καὶ ὃ γάμος, ὅθεν καὶ τὰ προτέλεια Ἴ). 

Τελμισεῖς" οἰκοῦσιν ἐν Καρίᾳ, ἀπέχοντες ξ΄ ςάδια ᾿Αλικαρνασσοῦ " 

ὡς Πολέμων: Τελμισὸς δὲ πόλις ἐν Λυκίᾳ, ἀπὸ Τελμισσοῦ 

τοῦ ᾿Απόλλωνος καὶ μιᾶς τῶν ᾿Αντήνορος θυγατέρων, ἣ ἐμίγη 

εἰς σκύλακα μεταβαλών" διὸ καὶ τερασκόπον αὐτὸν ἐποίησεν, 

ὡς Διονύσιος ἐν Κτίσεσιν ὃ). 

τελοῦντα " τετῶν μένον ὃ). 
τελχῖνες " πονηροὶ δαίμονες, Φθονεροί, βάσκανοι 19). 

τελχιταίνει" ὠντερίζει, σκληροτρωχηλεῖ 11). 

1) (οπγθηῖ Εαπιαίῃ, ρ. 881. 52 ἴογίαββθ βθοιΐαβ Ῥαυβαηϊδιη. 
2 Αἱ. Περγομιυΐη ν. τελμίς. 
5) Αηθμαϊ!. ΒΕΚΚ. ρΡ. 114. 29 οχ Λπιρμοηΐς ᾿ἰαυααί, 
4) Ἠδβγομίαβ τέλδει. Ἰιαῖοτο υἱάθίαγ θέλγει, ν. ὁ. 86: Τελχίν" 

παρὰ τὸ θέλγειν ἤτοι ἐν ᾧ. τ. 
5) ((, Ἠδβγομίαιη. Ῥγγη. Βεκκ. ρ. 65. 19. 
6) δΙΠΠ6 ΠΟ γομῖα5. οἱ [μοχ. τηθὶ. Βοκκ. ρ. 807. ὅ, 586ἀ 

ὈΓΘΥΙ8. 
7 Οοάοχ πρᾶξις. ἴμοχ. Βαοῃηι. τάξις. Ῥίαγα ἱπνθηὶ Επαβίαι ἢ, 

Ρ. 881. 20 ἴῃ ἰοχὶοἱβ Ζαρὰ αἰθθαὶαν τῇηθιουοῖθ, [ογίαβϑθα Αϑὶὶ 
Ῥιοπγ511; 6Χ 60 σοῦ 888 μαθοὶ Βοθίῃιβ ἴῃ ὅ0}0]. Ρ]αὶ, ϑγῃιρ. 
205 Δ. Οἵ, Ῥτοϊεσσ. Ρ. 128. 

8) Οοάοχ κατέχοντες. Ὅοιγ. Οοροῖ. Μπθ. ΝΠ. 479. Ταπὶ 
πιὰ] τερωτοσκόπον αὐτὴν ἐποίησεν. Ῥταροίανο υἱἀθηϊαν ἰΟΥΠὰΘ 
Τερμησσεῖς οἱ Τερμησσός, οἷ. Π5ι, ΝΠ. 1991 Ο. Ρο]οπιοηὶβ 
Ἰοοῦτα ἰγαοίαγι Ῥγο! ] γὰ8. Ρ. 66. 

9) Ποβγο 5. 
10). μη ἢΠἾὰ ἀραα ἤοϑγοῖι. οἱ [μοχ. τῆθὶ. ἀρὰ [δπι. Ρ. 1391. 11 

ο0}}. 772 ὕ. ' 
1) ΠΟΒΥ ΟΝ 5. Πᾶθροὶ τελχιτένοντες, οἵ, Μ, Βοβιμίάι. 
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τέμνειν " πείθειν, τιμᾶν, ἡγεῖσθαι 1). 

τέμνουσι φάρμακον" τιμῶσιν, ἡγοῦνται" οὕτως ἄλλοι τε καὶ 

᾿ Ἱεροκλῆς 3). 

Τέμπη" τὰ μεταξὺ τῶν Θετταλίας ὀρῶν περὶ τὸν "Ολυμπον καὶ 

τὴν "Οσσᾶν ςενά, καθόλου δὲ καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ὄρεσι ςενόταται 

διεκβολαί ὃ). 
, - 2 ͵ ΕἾ τέμπλα᾽" ἐπίσημα ἢ). 

τενάγη" διώβροχοι, κάθυγροι τόποι, πηλώδεις, πελάγη ἢἣ ἰλύς. 

ἐπιπολάζοντος ὕδατος οὐ πολλοῦ καὶ βοτάνης ἐπιφαινομένης τῷ 

ὕδατι δ). Ξ 
, Ρ Α» , 6 τέναρος" κακοῦργος, συκοφάντης 5). 

Τενέδιος ἄνθρωπος" Κύκνον τὸν Ποσειδῶνος γενόμενον πατέρα Ἥμι- 

ϑέας καὶ Τέννου, ἐπιγῆμαι τούτοις καὶ κατηγορηθῆναι τὸν 

Τέννην ὑπὸ τῆς μητρυιᾶς ὡς πειρῶντω, αὐτήν, πεισθέντα δὲ 

Κύκνον εἰς λάρνακα βάλλειν τὸν νεωνίαν, ἑλομένης δὲ τῆς 

Ἡμιθέας συνκινδυνεύειν τῷ ἀδελφῷ, ἑκατέρους κατεπόντωσεν" 

ἡ δὲ λώρνωξ ἠνέχθη ἐπὶ. τὴν πρότερον καλουμένην Λευκόφρυν, 
Ὡ Ν ! ΑΔ 2 , Δ Χ ! - , 
ὕςερον δὲ Τένεδον ἀπ᾽ ἐκείνου, ὃς καὶ βασιλεύσας τῆς νήσου 

ἐνομοθέτησεν τοῖς τὰ Ψψευδῆ κατηγοροῦσιν ὄπισθεν πωρεςάναι 

σὸν δήμιον πέλεκυν ἐπηρμένον ὡς ἐλεγχθέντας παρωχρῆμα 
Ε - “ν Ν Ν -" - ! ΕῚ ἣν ἢ 

ἀναιρεῖσθαι" ἀπὸ δὲ τοῦ φοβεροῦ θεάματος ἐκείνου λέγεσθαι 

Τενέδιος ἄνθρωπος " εἴρηται οὖν ἡ παροιμία ἐπὶ τῶν φοβερῶν 
Ν " ν τὰς ὄψεις 7). 

Τενέδιος ξυνήγορος" ἀπότομος. δύο γὰρ πελέκεις ἐν ἀναθήμασι 

τιμῶσι Τενέδιοι" καὶ πωροιμία " Τενέδιος πέλεκυς " ̓Αριςοτέλης 

μέντοι ὅτι βασιλεὺς Τενέδιος μετὰ πελέκεως δικάζων τὸν ἀδι- 

κοῦντα εὐθέως ἀνήρει" ἢ ὅτι ᾿Ασσερῖνα τόπος ἐν Τενέδῳ ἔνθα 

1) οηγθηϊαπὶ Ἠθβγο. ν. τέμμειν οἱ ὅ0.)0]. ΡΙαι. Βρῖϑι, ὙΠ]. 
ϑῦ9 Π΄. 

2) γιά6 9]. 50. οἱ ὕονοὶ. Μηθιηοβ. ὙΠ. 480. Μ. ϑοιμιθι. 
θυ. Ηδογοῖ. ρ. ΧΟΥ. 
ὅ ΟΥ. Τιπμαθυ οἱ Ἠθβγομίαμι, 
1) Ἠδβγο 8. 
δ) (ἀοπυθηϊὶ 560], Ρ]αι. Τίπι. δῦ Ὦ, 564 δὶ τϑοίϊα5. δά! Γ 

πηλώδη πελάγη. ἢ 516 4π04π6 ἴῃ [,6χ. Ῥδοῆπι. 

6) Ηεβυομῖα8. Πορταθαβ τᾶν] ταίνωρος 
7) ϑιπη} 1 Ζθπορ. 509 οἱ δἀάϊ: Μέμνηται ταύτης ἐν Ἔ Φεσίῳ 

Μένανδρος. ῬΙαγτα ἀρυὰ ϑίορῃ. Βγα. 
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ποταμίσκος, ἐν ᾧ καρκίνοι τὰ χελώνια διηρθρωμένα ἐπὶ πλεῖον 

ἔχοντες καὶ πελέκει ἐμφερῆ" ἢ ὅτι βασιλεύς τις νόμον θεὶς. 

πελέκει τοὺς μοιχοὺς ἄμφω καρωτομεῖν " καὶ ἐπὶ τοῦ υἱοῦ ἐτή- 

ρήσεν τοῦτο" καθὸ καὶ ἐν τῷ νομίσματι ἐφ᾽ οὗ μὲν πέλεκυς, 

ἐφ᾽ οὗ δὲ δύο πρόσωπα ἐξ ἑνὸς αὐχένος" οἱ δ᾽ ὅτι Τέννης δι 
«ὶ 3, Ν -Ὸ ωοω 

ἃ ἔπαθεν ὑπὸ τῆς μητρυιᾶς μετὰ πελέκεως τὰς φονικὰς ἔκρινε 

δίκας 1). 

Τενθεύς᾽ ὃ Πενθεύς, πωρ᾽ Ἑ καταίῳ ἢ). 
τένθης" λίχνος" καὶ τενθεία " ἡ λιχνεία. 

Τενέδιος πέλεκυς " ἐπὶ τῶν ἀποτόμων" Τέννης γὰρ διὰ τὰ τῆς 

μητρὸς αὐτοῦ ψευδῆ κατηγορηθέντω ἐνομοθέτησεν ἐξόπισθεν τοῦ. 

θανάτου κατηγοροῦντος ἱςασθωί τινα ἔχοντα πέλεκυν, τὸν δ᾽ 

ἀδικεῖν γνωσθέντα τούτῳ παίειν Ἷ). 

ταινία! " ζῶναι 1). 
“ - ! Ν ͵ ἈΝ “Ν. -Ὁ 5 τέρας" παράπλασμα, παρὼ φύσιν τεχθὲν ἢ σημεῖον 5). 

! Ξ 9 Χ -Ὁ- ὦ ἀ γέ ἢ 6 τερῴζεις " ἀντὶ τοῦ τερατεύῃ᾽" οὕτως Πλάτων 5). 
, ἘΣ ΤΙΣ , ς , Δ ϑλλτ Χ ! ὃ “ τέραμον" ἃπαλὸν, ἑψανόν" καὶ ἁτέραμον" τὸ δυσέψωνον " οὕτως 

Πλάτων 7). 
Ι Ν 9 , Ἁ ! Ν ς ! Ι Ν ὃ 

τεράμων καὶ ἀτεράμων' καὶ τέρωμον τὸ ἑψανόν" λέγουσι δὲ καὶ 

ὕδωρ οὕτως, ὡς τὸ τῆς ᾿Αρεθούσης ἐν Χαλκίδι. 

Τερμέριω" τὰ μεγάλα" Τέρμερος γὰρ καὶ Λύκος θηριώδεις καὶ 

λῃςαὶ ἐγένοντο" καὶ ὃ Τέρμερος πόλιν ἐν ἄκρᾳ τινὶ τῆς Μυνδίας 

κτίσως ἑωυτοῦ ἐπώνυμον, ἐντεῦθεν ἐλήςευεν δρμώμενος ὃ). 

1) ΡΙυτα ἂρυά δίθρῃ. Βγα. (Οἱ. [Ιηἰϊ. δά Ὠίορσθη. 758 οἱ 
Λροβί, 1526. Ι,οοὰβ 1ῃ ἰη5]ὰ Τοπθαο πὸη ᾿Ασσερίνω 568. ᾿Αςέ- 
ριον γοοαῖϊαν ἃ ῬΙαἰάτομο ἐς Ργίμ. τα. ρ. 899 Εἰ, Ὑἱάθ φαοααθ 
ΠΘβ Ομ. οἱ [ηἰἰ. ϑυϊ446. (οάθχ ὅτι γεννῆσαι ἃ ἔπαθεν. 

2) ὨΙΧΟΥΙΒ. Ἰπϑυα πὴ ΠΙΡΓΆΓΪ ΘΙΓΟΤΘΠῚ 6886, Πἰδὶ ϑ000]. ϑορῇ. 
Θεά. (ο]. 1520 ἰαοογοὶ αἱ ἃ] χα! 50 6886 νἱἀθγθῖαν. (δίθγαμη 
Οοάοχ ἑκατέρῳ. οιμοπάανι Τουρί 8. 
ὃ Οἱ, Θιοροπίδπαμη 708 οἱ βϑιργᾶ. 
1) Ἠοβγο Ιυ8. 
5) ΟἵἉ, 1μ6χ. τῆι. Βδκκ. ρ. 508. 2ὕ. , 
6) ἨἩδφογο 5 τερῴζει. Ἐδογίαϑδθ ἱπ|6]]Π ρίαν Ῥ]αὶο Οὐομηίοαβ, 

οοτίθ ρα ΡΠ ]]οϑορη αι πο ἱπνοηΐο. ΝΊδ᾽ σοοαθμ]ὰ οὕτως Πλάτων 
πο ΡΟΓρογὰπ) τοϊαΐα ϑιηὶ 6 9]. 864. 
7 Οοάοχ τέραμνον οἱ ἀτέρωιμνον. ᾿Ατεράμων Ἰοσίταν Ρ]αι. [μϑ50. 

ΙΧ. 805 ἢ). 880 ἴ᾿. 
ὃ) νου ον Ποβγοῆ. οἱ ζθπορ, ὅ00. ΡῬΙατα ὅοθοὶ, γαὶ, ἵἅπιν, 



τερατεία " Ψευδολογ ία 1). 

τεράτεῖαι " Ψευδολογίαι 3). 
͵ ͵ 

τερώτώδη πωράδοξα. 

τερετίζομεν τὸ αὐτὸ μέλος ἄδομεν ὃ). 

τερετίσματα" δαὶ ἀπατηλαὶ ἢ ἄσματα ἔκλυτω, ἀπὸ μεταφορᾶς 
τοῦ τέττιγος ἢ τῆς χελιδόνος ἢ). 

τερήδῶν σκώληξ ξυλοτρώκτης, οἰκῶν ἐν ξύλῳ 5). 

χερθρεία" ἡ λεπτολογίω" ἔςιν γώρ τι σχοινίον ἐν τοῖς πλοίοις 

λεπτόν, ὃ καλεῖται τέρθρον᾽ Φασὶ δέ τινες τὰ ἄνω τρήματα 

τοῦ ἐπὶ τῷ ἱτῷ ὀργάνου, ἀφ᾽ οὗ ἤρτηται τοῦ ἱςοῦ ἡ κεραίω. 

ἄλλοι δὲ τερθρείων φασὶ τὴν φλυαρίαν δ). 

τὴν ἐν τοῖς δύο μέρεσι καλουμένην μάχην" οἱ δὲ ὅτι ἔθος ἦν τοὺς 

ἐφήβους μετὰ τὸ γενέσθωι περιπόλους τῆς χώρας ςραωτεύεσθαι 
Ἁ ᾽ ,ὔ ! Ν ! Ἁ - 3} ν᾿ ᾿ 

μὲν εἰ συμβαίη πόλεμος, μὴ μέντοι μετὰ τῶν ἄλλων, ἀλλ 

ἰδίᾳ ἐν μέρεσι τοῖς ἀκινδύνοις τῆς μάχης. δι’ ὃ τὴν ςφρατείαν 

καλεῖσθαι τὴν ἐν τοῖς μέρεσιν. ---- σημαίνει καὶ ἀπάτην καὶ περι- 

εργίων 7). 
͵ὔ Μ »"8 τερματίζετωι" τελειοῖ ὃ). 

τέρμινθος- ἐμφερὲς λίνῳ φυτόν, ἐξ οὗ πλέκεσθαί ᾧῴασιν ᾿Αθήναις 

ὁρμιὰς χρειώδεις ἐς τὰ πάντα καὶ πρὸς ὠλεξιφάρμωκον 5), 

ἈΠ68. 496. Ῥτγαρίογ [ηἰϊ. ασιι. Ὧ41 Ἀυῆπηῖ.. ΤΊ. ρ. 178. οἱ 1ηἴτὰ 
810 ἰἴοοο Τερμέριω κακά. 

1) (οάεχ τερατία. Οἵ. Ηδδογοῖ. οἱ 5680]. Αὐἱϑὶ. ΝῸΡ. 518. 
2) Οοάοχ τερατίωαι. Ουοά ἢυϊο σ]οββᾶθ ἴθ Οὐαϊοθ᾽ Δἀμδογοῖ, 

ἐδ ΤΠΟΥΘ ΟΙΪδὶ Πᾶπη 6 ΤΊΠηᾶ60 (Θβουρίαμῃ δβῖ. 
5) [ερὲ τοιοῦτο μέλος οἴ ῬΟΠ6 φ]οβϑᾶμη ροϑβὶ 564. 5ϊουἱ} ϑυ]4α5 

ἴθοιι. 
1 Οἱ, Πεβγοβίαμι. 
5) Ηοβυ μία. 
6) Οἵ. Ηδβγοῖ. ϑυϊά, δίγα. Μ. ρ. 702. 47 οἱ 8.801. Αὐῇβι, 

ἔφ. 440. ἴη (ὐοαϊοο δά παθγοὶ 564. 6 5 ο]οββᾶ, υἱάβ ῬιῸ]}}. Ὁ. 171. 
Ῥχαθίοσθα (ὑοά. τεθρία οἱ τηοχ τεθρίων 568 τέρθρον ---- τριμμάτιω ---- 
ἰςφρῷ οἱ τηοχ ἰφρου 564 10] ἱςοῦ [ἀοΐυχη. 
7 Αἀποίαϊ!ο οοτγαρία 68ι, αυὰθ ρᾶ]0 δπιθηαϊ5. Ἰθρί γ ἴῃ 

ἴμεχ. τῇῃοὶ, Ββιίς. ρ. 808. 28, βδθβρίοἱ υἱάθίαγ. ἄθβοι. ἀ6 Β', 1,. 
168, Ουοά ἴπ ἤπο δαϊαοτγοῖ, ρου ποὶ δα ργᾶθο. 9]. : ἰὴ (οὐ, 
οϑἱ ὠπάτηι καὶ περίεργ εἰῶι. 

ὅ) Ποβ Ομ τερμωτίζει. 
9) Βιπη ον. ΠΟβγομα8., ἀρὰ ααθὶ Μ. ϑομιηϊαϊ, γϑϑταί 

παρ᾽ ᾿Αθηναίοις. 
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τερποτράμις᾽" ἡ τῶν ᾿Αφροδισίων τέρψις " οὕτως Τηλεκλείδης. 

τεταρτημόριον " τὸ τέταρτον μέρος τοῦ ὀβολοῦ, τουτέςξι χαλκοῖ δύο" 
ῃ Ἁ ς Ν ς Ν ΟῚ Ν - ΕἸ Ν Ν ᾽ὔ . -ὡ7ὕ72 

καὶ γὰρ ὃ μὲν ὀβολὸς ὀκτὼ χαλκοῦς ἔχει" τὸ δὲ τέταρτον αὐτοῦ 

δῆλον ὅτι δύο χαλκοῖ εἰσίν 1). 
τετάφατε" ἐθώψατε. 

τετρωαβώμων" τετράπους 3). ᾿ 
͵ ͵ Η ΔΝ -“ "“ τι κ . ς 

τετράδι γέγονας" ἐπὶ τῶν ἄλλοις πονουντῶν" κῶὶ γὰρ τὸν Ἥρα- 

κλέα τετρῶώδι γεννηθέντα Ἑθύὐρυσθεῖ ταλοιπωρῆσωι" Φιλόχορος δ᾽ 

αὐτὴν καὶ ἐπὶ ἝἭ μοῦ δύνασθαι λέγεσθαι, διατεθεῖσθαι δὲ Ἣρωα- 

κλεῖ τὴν ἡμέραν, ἐν ταύτῃ εἰς θεοὺς μεταςᾶντι ὃ). 

Τερμέρια κῶκώ περὶ ἹΚαρίων χωρίον Τερμέριον καλεῖται, ᾧ 

ἐχρῶντο οἱ Γυρρηνοί δεσμωτηρίῳ" τὸ δὲ χωρίον ἐρυμνὸν τὺν χά- 

γον κεῖται μεταξὺ Μύνδου καὶ ᾿Αλικαρνασσοῦ, τῶν δὲ ἀπ᾽ αὐτοῦ 

ληζομένων δυσαλώτων τυγχανόντων λεχθῆνωι τοῦτο 3). 
ἣ “- 5 Χ τ Ἵ ἤ Ν ΟΜ ΉΣ; ! Ν ὃ Ι͂ 

τεταμένον Φῶς εὐθὺ οἷον κίονα " τὸ οὐρώνιον λέγει" τὸ γὰρ συνέ- 

σον τὴν περιφορὰν τὸ ἐέξ τς τοῦ κόσμου" κατ᾽ ἄκρα δὲ αὖ 
διήκων ἐπινοεῖται ὃ ἄξων" εὐθὺ δὲ ἀντὶ τοῦ ὀρθόν" τινὲς. τὸν 

ἄξονα τοῦ κόσμου" οἱ δὲ κύλινδρόν τινὰ πυρὸς αἰθερίου περὶ τὸν 
3) γ τὶ ἄξονω ὄντα δ). 

τετρακτύς' οἱ τέσσῶρες ἤγουν ἡ τετράς 5). 
͵ τ “«- ψν δας Ζ 3 ! - [νὴ ΟῚ ͵ 

τετραχίζειν᾽ οἷον ἐπὶ τετάρτῳ μέρει ποιεῖν τι. οὕτως ᾿Αριςοζλάνης 7). 

τετρυπημένη ψῆφος" τῶν ψήῷῴων οὐσῶν χαλκῶν καὶ αὐλίσκον 

ἐχουσῶν, αἱ μὲν ἦσαν τετρυπημέναι ὅσαι καὶ κατεψηφίσαντο" 
ς κὰ ἣ . ἢ [ “κ΄ ᾿. ἢ 8 

αἱ δὲ πλήρεις ἀτρύπητοι ὅσαι ἠφίεσαν τοὺς κρινομένους ὃ). 

1 ἤαθο ρᾶυ]ο ρ]θηΐοτα 4ὰ8η) ἂρ Ἠδρροον. . Οἱ, Ὠιπαονῆαπηι 
Ἢ] εἷὰ σιτοφύλακες. Ῥτοίοσοιη. ρΡ. 106. 

2) Πβγ 5 πρεϑα δ μέ Δ ΤΣ 
ὃ Οἵ, Ζθμποῦ. 507. 8500]. Ρ]αῖ. Αροΐορ. 19 Ὁ. βὐμάμ... 

ἠὰπὶ δ Ζαοπορίαμῃ. (οθοί. Ρ]αὶ. οι. [16}}. Ρ. 108. 
4 (οάοχ τύραννοι οἱ Μύλου, α]ϊοταηὶ οογγοχὶὶ ΜΘ ]θγὰβ.. 

ἔλτγαβσο. 1. 79, αἰϊοταμπη Ποιηβὶ. ἰαάαιϊ! 1ηὴ Τη65. 11. 2086 Ὦ. 
Ῥγαοθίθγθα νἱάθ 405 ἰααυ] βαριὰ γ. Τερμέρια ροϑὶ τερώμων. 

(ὐάοχ τὸ γὼρ συνεχὲς τὴν ὑποφορὰν τὸ ὑπόζωσμωα,, ααοὰ 
ΘΙ πανὶ 60]. ΡΙαι. ἤορ. Χ. 610 Β, 41 ἰοοιιθ τ βρ οἰ ὮΓ, 
ΟἹ. [πτὶ|. δυϊά. 

ΟἿ Ποβγοβίαμ,. 
ΟἹ. Ἠοβγομίαιη οἱ ΡῸ}}. Υ1. 1562. ἀοάθχ τετρωρχίζειν. 
(οίοχ καυλίσκον. (ἰοηγθηὶν ἴ,οχ, τῇθὶ, Βοκκ, ρ. 507. 18, 

οἵ, Παγροοῦ, [πἰογργοίαι ο Παχὶϊ οχ Αὐὶβίοίθίο, 
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τετρῦσθαι  καταπεπονῆσθαι 1). 

τετρυχωμένος " κεκακωμένος 32). 
τετρωβολίζων" τὸ δικαςικὸν τετρώβολον λαμβάνων" ἐγένετο γὰρ 

καὶ τοσοῦτόν ποτε ὃ). 
τέτρωρον" τέθριππον ἤγουν τετρώιππον Ἧ). 

τετταράχοντα " κληρωτή τις ἦν ᾿Αθήνησιν ἀρχὴ τετταράκοντα τὸν 

ἀριθμόν, οἱ τὰς ἰδιωτικὰς δίκας ἐδίκαζον" ἀλλὰ τὰς μὲν ἄχρι 

δέκα δραχμῶν αὐτοτελεῖς ἦσαν δικάζειν: τὰς δὲ ὑπὲρ ταύτας 

τοῖς διαιτηταῖς παρεδίδουν 5). 

τεττιγοφόροι" οἱ ᾿Αθηναῖοι" τέττιγως ψὰὼρ ἐφόρουν χρυσοῦς σύμ- 

βολον τοῦ γηγενεῖς εἶναι " Θουκυδίδης α'" καὶ χρυσῶν τεττίγων 

ἐνέρσει κρωβύλον ἀναδούμενοι τῶν ἐν τῇ κεφαλῇ τριχῶν 5). 

τετυφῶσθαι" μεμηνέναι Ἴ). 

τετύχηκεν" οἷον συμβέβηκεν" τέτευχεν δὲ ἐπιτέτευχεν" τὸ μέντοι 

γεγράφηκεν παρὰ Θεοπόμπῳ καὶ ἑτέροις βάρβαρον ὃ). 

τευθίδες " σηπίαι 3). 

τευκτῆρι" ποιητῇ, κωτασκευαςῇ 19). 

Τευμησία " περὶ τῆς Τευμησίας ἀλώπεκος οἱ τὰ Θηβαϊκὰ γεγρα- 
΄ 

ἢ Ηδβγομίαβ. Γοσιὰγ Πδτγοῦὶ. 1. 22, 
2) Ἠροίϊα5 ἰογίαββθ τετρυμένος., οἷ. Ποβργομίαιη. ὙΙ'4. (ομοὶ. ἴῃ 

Μπηδπιοβηο Υ. 100. 
ὅ ΕΥΤΟΙ οϑὶ ᾿ρβϑία8 Ῥαυβαπίαθ, αἱ οο]]Πσὸ οχ  δίαἰῃ. Ρ. 140. 

29. οβριοιαγ ἰοοὰβ ΤΠΘΟΡΟΠΙΡΙ Οὐομηϊοὶ θη βθγγαγίὶ Ρο]]ὰχ 
ΙΧ. 64. 

4) Οἱ. Ἠδβγοβίαμη οἱ Εὐβίαἰ πὶ Ρ. 1754. 8. 
5) Οοάοχ ἀρχὴ μετὰ τὸν ἀριθμὸν, χαρά οοΥΓοχὶ ΟΡ6 [μδχ. τῇοί. 

Βεκκ. ρ. 806. 1. 
5) Οοηνθηῖ! Εἰυβίαι 8 Ρ. 59ὅ. ὅ6. 5 Ποῦ φαοχαθ δβγοῖ. 

Αὐβίορμαπθβ τεττιγοζόρως αἰχιὶ ἔχα!!. 1551. ΤὨπογ 15 Ἰοοϑ 
Ἰοσιιαγ 1. 6. 
7 ΟἿ. Ηδάγροον. οἱ [οχ. τοὶ. Βοκκ. ρ. 808, 10. Πφβρίοἰ ταν 

οτθάο θοιηοβίῃ. 46 ον. 5 11. 
᾿ ὅδ) θγταῖ. Ῥῃοία8 οὁὰὰ Παροὶ ᾿πάϊάθιη ἴφια Ῥῃτγγπίομας [6]. 
Ρ. 174. 8564 ὑπάς γεγράφηκεν ἀρὰ ΤΠοοροιηρα 7 ΒΔ ἰοα] μη 
ὁδί νἱάθγο ῬὨοίϊαμη τηὴοχ οἱ ᾿ἰρϑαϊη ἀϊοθηίθη γεγραφηκότες γ. 
Τευμησία. 

9) ἨΠοβγοβίαϑ. 
10) Οἱ, Ηοογομίαμη. (Ἰοβθὰ οογγαρία δϑ᾽, 8664|.ᾳῳ ϑιημθηάαϊίο πῸπ 

58 115 σουία οϑί. 

14 
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Φηκότες ἱκανῶς ἱφορήκωσι καθάπερ ᾿Αριφςόδημος " ἐπιπεμφϑθῆναι 
ἈΝ Ἁ ε Ἀ - ᾿ ,ὔ - - ’ Ν -Ὁ 

μὲν γὰρ ὑπὸ θεῶν τὸ θηρίον τοῦτο τοῖς Καδμείοις, διὸ τῆς 

βασιλείας ἐξέκλειον τοὺς ἀπὸ Κάδμου γεγονότας. ἹΚέφαλον δέ 
Ν .“.} 4 - 4) λ ἥ ’ ἃ ΕΝ 

Φασι τὸν Δηιονος Αθηναῖον ὄντα καὶ κύνω κεκτημένον, ὃν οὐδὲν 

διέφευγεν τῶν θηρίων, ὡς ἀπέκτεινεν ἄκων τὴν ἑξωυτοῦ γυναῖκα 

Πρόκριν, καθηράντων αὐτὸν τῶν Καδμείων, διώκειν τὴν ἀλώπεκα 

μετὰ τοῦ κυνός" καταλαμβανομένους δὲ περὶ τὸν Τευμησὸν 

λίθους γενέσθαι τόν τε κύνω καὶ τὴν ἀλώπεκα" εἰλήφασι δ᾽ 

οὗτοι τὸν μῦθον ἐκ τοῦ ἐπικοῦ κύκλου ᾿). 

τευτάζειν᾽ πραγματεύεσθαι ἢ σκευωρεῖσθωι ἢ ςῥῤῥαγγεύεσθαι καὶ 

πολὺ διατρίβειν ἐν τῷ αὐτῷ. Λυκόφρων οὕτως καὶ Δίδυμος, 
ἃ Ὁ“ ᾿ς ΠΕ ὁ Ι Ἁ Ν ͵ ε Ἄ - 

προσθεὶς ὅτι ἐνίοτε σημῶϑίνει καὶ τὸ φροντίζειν. Ἡρακλέων δὲ 
! ! ᾿ κε Ἂς 9 “-“- 

καταμεμψάμενος Λυκοζρονώ ᾧησιν εἰνᾶι τὸ ἐπιςρεζφῶς τι 

πράττειν ἢ ἐνεργεῖν" καὶ ᾿Αρτεμίδωρος τὸ φροντίζειν. Φρύνιχος 
Μύςαις - Μάςιγα δ᾽ ἐν χεροῖν ἔχων τευτάζετωι .- Πλάτων 

Ξαντρίαις" Ἦν δὴ θόρυβος τευταζόντων" ἀντὶ τοῦ πραγματευο- 
, “Ν ! Ἁ 3 , ῸΝ Ἂν 3 Ἁ Ἀ 

μένων ἢ διατριβόντων. Καὶ ἐν Τιμαίῳ" τῷ μὲν οὖν περὶ τὰς 

ἐπιθυμίας ἢἣ φιλονεικίας τετευτακότι" οἷον διατετριφότι. Τρώ- 

Φεται καὶ τεταυτακότι: Τηλεκλειδῆς" Πάντες δὲ τευτάζουσιν 

οἱ διάκονοι" ἀντὶ τοῦ πραγματεύονται, σκευωροῦνται. Φερεκρόά- 

της" Ὁ δὲ παῖδα καλεῖ καὶ τευτάζει τούτῳ δεῖπνον παραθεῖναι. 

Σημαίνει δὲ καὶ τὸ σπουδάζειν" Πολιτείας ζ΄" καὶ τὸ ἡσυχάζειν" 

καὶ τευτάζων" τὸ αὐτὸ ἀεὶ λέγων, Φλυαρῶν 3). 

τευτατάι" μηχανᾶτδι 3)" 

1) Ηαρο βαρρ!ο 6 Νιοδηέγο (Ο]ορῃοπίο ἀραὶ Ρο ας. Υ. 59. 
Λάάς Ραυβαη. [Χ. 19. 1 οἱ Απίοῃϊη. {Προ γὰ]. Οαριϊο 11. Ποϑγ- 
Ομ α8. ΤΟ πὶ ἰγαηβισιΐ {ΠΡ 5 ὙΘΓ 15. 166 ἀ05 ἰασααὶ ΜΏΘΙ]ΘγιΒ 
Ἐτασιηὶ. Ηιβξίογ. Π|. 808. 

2) (οάθχ ςρατεύεσθαι --- χερσὶν ἔχων τευτασύχι. Οοιτγοχὶὶ 
Βυΐηκ. ΤΙ. 30ῦὉ4ά., Ῥοῖῖο Ξάνταις ---- τευξάντων ---- τετουτῶ- 
κότι τευτάξουσιν. Ῥ]αϊοη!]5 Ἰοοὶ 5δὰηὶ Τιμι. 90 αὶ οἱ ἤορ. Υἶ!. 
521 Ἐ. Ορβογγαϊοῆθὴ οοηίγαχὶὶ ὅο]ιο]. Ρ]αι. ὮΙ]. 856 Ἐ. 
γιάς φαοχας [0}}. 1Χ. 197. ΟἸοβδᾶθ οΥσο τη] δῖα οϑὲ : ΡΒ 8 
Δοοορὶὶ ἃ Βοοιμο, Βοοιμαβ ἃ αι ρἢ 9. Ῥαιρἢ μὴ ἰδ 586. πουὶ- 
τὴ5 Πιάγηηαια, Ατϊοιηϊ όσα οἱ ΠΘγαο]θοηθι ; θιἀγηηβ ἀϑιγρᾶ- 
μαῖ Τιγοοριιγοποιι. αρτγὰ Παθαΐπη8 ταυτάζειν. Ίατὰ ΜΟ, ΘοΒιηηαι, 
θιάγπι. Ρ. 40. ΟοΡει. Μηθι. ΙΧ. 427. Ρτοίθρομι. ρ. θ6. 

3) Εοτγίαβδθ τϑοῖϊι8. βου ῖθο5. τεχνᾶται. 
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τεύχοντες" κατασκευάζοντες 1). 
τευτάζων᾽' τὸ αὐτὸ ἀεὶ λέγων, φλυαωρῶν 3). 

τεῦχος " οὐ μόνον τὸ βιβλίον, ἀλλὰ πᾶν ἀγγεῖον 3). 

τέφραν καὶ σποδὸν λέγουσιν ᾿Αττικοί" καὶ Πλάτων εἴρηκεν τέφραν 

ἐν Λύσιδι ἢ). : 
σέως" ἀντὶ τοῦ πρὸ τοῦ, πρίν. ἕως τινός, ἐπὶ τοσοῦτον ἕως ὃ). 

τῇδ᾽ ἔνι" ἐν ταύτῃ δ᾽ ἐςίν. 
τήβεννα" ἱμάτιον ἢ χλαμὺς ὃ φοροῦσιν οἱ Ῥωμαῖοι δ). 

τηθαλλωδοῦς" γυνωικοτρόζφος, ὑπὸ τήθῃ τεθραμμένος 7). 

τηθαλλαδοῦς " ὃν οἱ πολλοὶ μωμμόθρεπτον λέγουσιν 8). 

τῇ ἀληθείᾳ σφράγίζεται" ἀντὶ τοῦ βεβαιοῦται. 

τήθη" ἀάμμη, ἡ πατρὸς ἢ μητρὸς μήτηρ). 
τηθίς" θεία, πατρὸς ἢ μητρὸς ἀδελφή 19). 

τηλαυγές" λίαν λαμπρὸν 1). 

τηλία" πῆγμα τετράγωνον, ἐφ᾽ οὗ ἤτοι τὰ ἄλφιτα πιπράσκεται 

ἢ ἀλεκτρυόνες συμβάλλονται 13). 
τηλικοῦτος " ἐπὶ ἡλικίας τίθεται" οὕτως Μένανδρος 15). 

τημελές " ἐπιμελές 13). 

1) Ηδθβγο 5. 
2) Ι͂άδπὴ ἰᾶπὶ ΒΌΡΓΔ. 
5) Οἵ, Ρίοιβ. Μοογ. ρ. 871: 
4) Ῥ]αίοη!β Ἰοου5 οϑὶ ἴῃ [γ814. 210 Α, Οὐοάοχ λυσίᾳ. 
5) Πδθο βυρογθαηὶ οχ δαποίαϊοπ ἀοοία οἱ οορίοβα Βοϑίῃὶ, 

4υδπη ΒΟΡΥαΥ, 500]. Ρ]αὶ. ΠΊρράτγοι. 229 ἢ. Ὑἱάθ χυοχαςθ [μδχ. 
τοὶ, Βοκκ. ρ. 509. 25. 

6) (οάοχ φοροῦσιν τύραννοι. Ὀοττοχι (οβοίαβ. 
7) ὕοάοχ τίτθῃ. Οὐοτγοχὶὶ Οορϑὶ. ποι. ὙΠ. 480. Οοπίαηρα 

ὃ. 808. 4]. 
8) ΘΙΠ11ὰ Ηδβγομία8. Εχ ᾿δβίαιϊο ρ. 971. 20. 50β8ρί οι 

ΟὈΒΟγυ αἰ η6 πη 6586 61} ΠΙΟΠΥ511, σαθη Δα ῃῖθα! ῬΠΓΥΠΙΟΠ ἃ 9 
4υοαας Ῥγᾶθρ. ϑορῇ. 6ὕ. 50 οἱ ο]. 152. 

9) οπίπηρα ὁ. 5864. 9]. 
10) ἤαθο Ῥῃοίϊα8 Πάῦθγ υἱάθι αν 6 Ἰθχὶοῖβ. 5115 τῇ θίου οἱβ., 60]], 

Ἰδυβίαιῃ. Ρ. 971. 20. ΟἿ, βϑαρτὰ γ. μώμμην. Τίπι. ἴῃ γ. οἱ 1μδχ. 
γτῆοῖ. Βεκκ. ρ. 809, 29. 80. 
1) Οἡ. Πεβγομίθμ οἱ βαρτα ν. μάμμη. 
12). ΟἹ᾽, Ποβγ ἢ. 5080]. Ατίϑι. ΡΙαι. 1057. μ6χ. τοὶ. ΒΟΚΚ, ρ. 507. 

51, ὕὕβυτρατγυπιί οἱ 411] οἱ Αθβο}. Τίπη. ὃ ὅὅ. ΟἿ. Ργοίθροιη. ρΡ. 184. 
15) Μοηδπατι Ἰοοὰβ ἰοσίίαγ ἴῃ Δπθοά. βοκκ, 1175. 
11) Ἠοβυ ἢ 05. 

14. Ὁ 
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τημελής " ἐπιμελής, σπουδαῖος. 

τημελῆσαι" ἐπιμελῆσαι, φροντίσαι 1). 

τημελήσαντες " θλίψαντες 3). 

τημελούμενον " ἐπιμελούμενον, Φιλοκαλούμενον. 

τῇ μέν" ὅπου μὲν ἢ ἐν μέρει. 

τὴν ᾿Ακεσαίου σελήνην" παροιμία" λέγεται δὲ ἐπὶ διωμενόντων καὶ 

βραδυνόντων" ἦν δὲ Νείλεω κυβερνήτης ὃ ᾿Ακεσαῖος 3). 

τηνάλλως᾽" μάτην καὶ οὐ τηνάλλως μετὰ τῆς ἀποφάσεως λέγεται" 

ὁ δὲ Φιλήμων Νυκτί" Τὸ κανοῦν δ᾽ ὃ παῖς περίεισι τηνάώλλως 

ἔχων" ἔςι καὶ παρὰ τοῖς περὶ Δημοσθένην καὶ ἐν Θεαιτήτῳ 
Πλάτωνος ἢ). 

τὴν γλαῦκα τωθάζουσι" παροιμία ὅ). 

τήνελλα τοῦ ἐπαυλήματος μίμησις καὶ τοῦ κρούματος 5). 

τὴν ἐμὴν κάμνεις νόσον" πωροιμίω,, ὡς ἡ τοιαύτη " ταὐτὸν ἕλκομεν 

ζυγόν 7). : 

Τήνια᾽" ὅτι οἱ ὄφεις ἐν Τήνῳ πικροὶ γίνονται ὃ). 
τηνικαῦτα τότε 5). 

χὴν κατὰ σαυτὸν ἔλα᾽ τοῦτο οἱ μὲν Πυθικὸν εἶναί ᾧασιν ἀπό- 
φθεγμῶ, οἱ δὲ Σόλωνος" ἔνιοι δὲ αὐτὸ Χείλωνα εἰπεῖν συμβου- 

λευομένῳ τινί, εἰ πλούσιον ἕλοιτο γάμον 19). 

. 

τὴν λεοντῆν ἐνδύου" ἴσον τῷ γενναΐζου 11). 

1) Ἀδοϊϊα5. βουῖθ65 ἐπιμεληθῆναι. Οἵ. Ῥῆγγη. Βοκκ, Ρ. 66. 14. 
2) Ηδβυοθυβ τημελῆσαι" ὀλίψαι. Ὠοθτγᾶθαβ βαβριοαίαν θρέψαν- 

τες. Ῥοββὶβ συοχιθ δερωπεύσαντες. ΜΙ. ϑομηηαὶ. πατγὰὶ Μοϊπο- 
ἰππμη ΟΠ] ΘΟΙ5586 ὠλείψαντες, 40α ἀΡβοηαπη τυἱαθίαγ, 

5) ὕοάοχ ἡὶ παροιμία --- νειλέῳ. ΟἿ, Αροβίο!, 1544, 
4) Μία] τῆς οὐ ἀποφάσεως. οσαβθαίαιῃ ἰθοσίίαν ἀρὰ Ποιηοβίὶ. 

ΟἸγηῖι. ΠΠ. ς 21, ΡΙμΠρρ. 11. α 82, 4110] οἱ ἀρὰ ΡΙαι. ΤΠρδοί, 
172 ᾿᾿. 

5) Ὠοοϑὶ ἀρὰ Ραγοθιηὶ ορταρ!08. 
6) Ατιβίοριι. ἀν. 1764, Δομβάγη. 1227. 
7 Οοάοχ κάμνειν. οτνγ. Οοροὶ. Μίποη, Υ1]. 480. ΑἸΠΡῚ ρτο- 

γουρίυπη ὩῸΠ ἱπγθη 1 4αδη απ) 8010. 
8) Ποίοτο δά Ατὐὶβὶ. Ρ]αι. 718 ὉΡ1 υἱάθ ὅ0})0]. 
9) ἩΘβγοΠ 8. 
10) 51 πρ8018 4υἱὰ 511 ἔλα, τηθοὰπὴ 806 τὴν κατὰ σαυτὸν 

ἑλοῦ. Ὑρφίογθημ 6886. ΘΟΥΓῸΡΙοΙατη. οβίθηθοπὶ Πίοροη. 740, Μαραγ, 
724. οἱ Λροβίο]. 1558. 
11) Ὑάς [πἰ|. ὯΔ Αροβίο]!, 1552, 
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σὴν χεῖρῶ προσφέροντω τὸν θεὸν καλεῖν " βοηλάτης ἐκ κωμῆς 

ἅμαξαν ἄγων καὶ ταύτης ἐμπεσούσης εἷς κοιλώδη Φάώραγγῶ, 

δέον βοηθεῖν ἀργὸς ἵἴξατο τῷ Ἡρακλεῖ προσευχόμενος " ἐκεῖνον 
“ἂρ ἐκ πάντων τῶν θεῶν ἀσπαζόμενος ἐτίμα ὁ δὲ θεὸς ἐπιςὰς 

εἶπεν" τῶν τροχῶν ἅπτου καὶ τοὺς βόας νύττε καὶ τότε τὸν 

θεὸν εὔχου ὅταν καὐτὸς τι ποιῇς" μὴ μέντοι γε μάτην εὔχου" 

ἐκ τούτου εἰς παροιμίαν εἰσήσθη 1). 

τηροῦ" Φυλάττου 3)" 

τῆς μητρὸς ὡς αἱξ καλεῖται" οἱ γὰρ ἔριφοι ἐν τοῖς αἰπολίοις ἀπὸ 

τῶν μητέρων γνωρίζονται, ἀπὸ πατέρων γὰρ ἀδύνατον ὃ). 

τητᾶσθαι" ςερίσκεσθαι ᾿). 
τήτει" σπάνει 5). 
τητινοί " πυροὶ οἱ τετρώμηνοι οὺς Ἴωνες σητανίους καλοῦσιν 5). 

τήθη" μάμμη Ἶ). ' 
τητώμενον " ςερισκόμενον 3). 

τιάρω" κόσζος ἐπικεφάλαιος, ἣν οἱ βασιλεῖς μόνοι ὀρθὴν ἐφόρουν 

πωρὰ Πέρσαις, οἱ δὲ ςρωτηγοὶ κεκλιμένην" καὶ Δημάρατος ὃ 

Λακεδαιμόνιος ὃς δὴ μετὰ Ἐέρξου ἦλθεν ἐπὶ τὰς ᾿Αθήνας, 

ἐπὶ τινὸς εὐημερίας συγχωρήσαντος αὐτῷ τοῦ βασιλέως ὃ θέλει 

αἰτήσασθαι, ἡτήσωτο ἐν ὀρθῇ τῇ τιάρῳᾳ εἰς Σάρδεις εἰσελάσωι, 
ὡς Φύλαρχος ἐν .;" τὸ δ᾽ αὐτό ᾧασιν εἶναι καὶ κίταριν " 

Θεόφραςος δ᾽ ἐν τῷ περὶ βασιλείας Κυπρίων τὴν κίταριν ὡς 

διάφορον 5). 

1) Ηαθοὸ οὀοηροπθ οαμὰ ΒᾶΌγ} ἰαθαϊα 20. Ῥαγοθιηίοσγαρὶ 
πο ΠᾶΡοηΐ. ' 

2) Μαϊ]ῖπὰ τήρει. 
5). Οὐ, [ητἰ. Αροβίοὶ. 1004. (οάοχ αἰπόλοις. 
4) ὅδθρθ Τγασίοὶ. 
5) (ομοίαβ χήτει, 864. υἱάθ ἃ]18πη βυβρίοίοπθιη [,. Ὠιπάοτῇὶ 

ἴη Τη65. Υ1, 2104. ἢ «υἱ τήτει τρα αι! Ἰλατιρι 1 1 ἱτασπηθηΐο 
4ποἀ βογγαγιὶ Αἰμθη. ΧΙΝ. 615 ἢ. 

5) Οἵ. ϑυρτὰ νυ. σητάνιοι. (οάθχ τητηνοί ---- οἷωνες σιταωνίους τη. 
ΡΓ. ὁ 46]. οἱ Ἅ ἴῃ εἰ πηαΐ. Θουγθοΐου. 

7) ἀοάθχ τήτθη. [ἀθιὴ βαρτγα ἰᾶτη ΠαΡυϊτηυ8. 
8) 5080). ΡΙαί. Ιμορσ. Υ11. 810 Β. Ηδδγομίυβ. 
9) (ΟἸ]οδ8ἃ οϑὶ Ῥ]αϊοπίοα, οἵ, ὅ.ῃ01. ἤβθρ. ΥΠ]|. ὅδ5 (. Τ0η4ς 

Βοορίμυβ. Παυβθυῖ! ἀρραγοὶ οχ Πθϑυοθίο 4] 5: π}}}1ἃ ἰγαά., θη 5 
ΘΟΙΩΠΙ 18 ΟΠ] ΠΙ τ Θϑὲ Ραμ ρ ἢ} 5. ΟοηΪοΓ Ζαοααθ ϑο0], Αὐῇϑί. 
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Τίβιοι" ἔθνος" Λεύκων ἐν Φράτερσιν" τάχα δὲ οἱ αὐτοὶ τοῖς 
Τιβαρηνοῖς 1). 

τιγγάβαρι" τὸ κιννάβαρι" Διοκλῆς 3). 

τιτιγόνιον" ἐπὶ νηπίου τίθεται ὃ). 

τί δαί" τί δή, καὶ οὕτως λέγουσι τὸ τί δή ἢ). 

τί δῆτά σοι: τί σοι 5). 

τιτίζειν" τὶ λέγειν" οὕτως ᾿Αριςοφάνης δ). 
τιθασεύει " ἡμεροῖ, πραῦνει. 

τιθασόν" ἥμερον. 

Τιθράσιος " δῆμος Αἰγηΐδος. 

τιθηνούμενος - τρέφων" τιθηνὸς γὰρ ἡ τροφός ἢ). 
τιθύμαλλον" πόω πικρώ ὃ). 

Τιθωνόν" τὸν γέροντα" ᾿Αριφοφάνης " "Ανδρα Τιθωνὸν ταράττων καὶ 

σπαράττων καὶ κυκῶν ὃ). 
Τιθωνοῦ γῆρας" ἐπὶ τῶν πολυχρονίων καὶ ὑπεργήρων τάσσεται" 

ἱςορεῖται δὲ ὅτι Τιθωνὸς ἐπιθυμίᾳ τοῦ τὸ γῆρας" ἐκδύσασθαι εἰς 
τέττιγα μετέβαλεν 10). 

Αν. 487. Αἀ το: Χβθη. Αμπὰρ, ΠΠ. ὅ, 28, ποθ᾿ ]ΠἸββιμηυτη ρᾶν!- 
τηθηΐϊαμη ΝΘΑΡΟΙΪ: ἴῃ τη1560, 40 Αγ 8 Γοργδθβθηϊαίαῦ ἴῃ Ραρηᾶ 
ἃρυα ἴβδδαμη, οἱ ρίατα ἴχὰ Τὴββ. Υ11. 2165 ὦ. ὕοάθχ κεκλημέ- 
γὴν --- ὡς Φίλαρχον τ’ ---- θεόζφραωςως --- κυταριν. 

1) )θ ποὺ ἰοοο υἱάθ δίοιηθις. Βτασιηὶ. οι. ΠΠ, 750 οἱ 
Ηϑι. ὙΠ. 2107 Α. Αρρ. Ῥτουυ. 171. Οοάοχ λευκὸν ἐν φρά- 
τερσεσιν. 

2) Οοάοχ τιαγγάώβαρι. ὮὨϊοοϊθ5. υϑαγρανιὶ ἐν Μελίτταις,, οἵ. 
Ἡ βγοῖ. οἱ ἰηΐγα ροβὶ τιτόοίέ. Ῥμοίϊαβ μαθϑὶ 6 υῃϑίοσιοο Ἰθχίοο, 
οἵ, υβίαϊῃ. ρΡ. 510. 50 σὰ ᾿ἰαυάαὶ ργαθίογθα ἀπὸ )]100}15 ἵγαρ- 
τηθηΐα. ἀάάς ἢδι. 11, 2158 Ὁ. 

8) Οοάοθχ τιγόνιον, οδγίαϊη οοττθοίπιη, ἀάποΐαιο υἱάθίαγ 
ΑΘΙΠ ΠΙΟΠΥ 511 6586, Π8Π| δὰ 486 56 Ζαϊαγ ἰηΐτα ροβὶ τιν άβαρι 
46 δοάριη ἃτραμηθηῖὶο Ῥαυβαπίᾶθ {θα θη4ἃ οβὶ. 

4) (άοχ τί δέ. Οἱ, Ἠοβγοβίαπι. 
5) δου Ια. 
6) οάοχ τίζειν. Ἀδοῖο τιτίζειν Βαρτὰ ν. σιπίζειν. Ἀ446. Αδἰϊαμι 

Ἠιοηγϑίαιη ἃρυὰ πβίαιῃ. ρ. 229, 2. ' 
7 ΟἿ. [πι|ϊ. δά Πόβγοι. 
8) [[8τραὰϊὶ Ατβίορῃδηθθ. ἔοο], 40. 
9) Αὐἰϑι. Δοθάγη, 088. Οἱ, βίαι. ρ. 826. 1. 
10) ΑΔ4ΙΠ Δοποθῖι9 ὅ18: ὡς Φησὶ Κλέαρχος ἐν τῷ περὶ βίων. 

(. Εὐυιθιαι ἢ, ρΡ. 396, 96, 
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τικτικὸν" τὸ ταῖς τικτούσωις διδόμενον φάρμακον" ᾿Αριτοφάνης 1). 

τίλλειν" διαβάλλειν 3). 

Τιμαγόρας᾽" οὗτος πρεσβευτὴς πεμφθεὶς πρὸς βασιλέα ὑπ᾽ ᾿᾽Αθη- 

ναίων οὐ μόνον χρυσίον ἔλαβεν παρ᾽ αὐτοῦ καὶ ἀργύριον, ἀλλὰ 

καὶ κλίνην πολυτελῇ καὶ ςρώτας θεράποντας καὶ βοῦς π΄" καὶ 

κατέβη ἐπὶ θάλασσαν ἐν φορείῳ κοιμοιζόμενος " καὶ τοῖς κομίσωσι 

παρὰ βασιλέως ἐδόθη μισθὸς τάλαντα δ΄" τοῦτον οὖν ἀνεῖλον 
᾿Αϑηναῖοι ὃ). 

τοῦψον᾽ ὅπου τὰ ὄψα πιπράσκεται, ὥσπερ τὸ Παρῆλθον εἷς τὰ 
! Ἁ Ν ! Ἁ Ν , ἅ 

σκόροδα καὶ τὰ κρόμμυα Καὶ τὸν λιβανωτὸν 3). 

τί μαθών" τί βουλόμενος ὅ). 

τιμκαῖος" ὃ πολλῆς τιμῆς " οὕτως Διοκλῆς δ). 
Ι ᾿ Ν .ς , “ 

τιμαλφούμενος " τιμὴν εὑρηκώς ). 
͵ , ! "} , 9 Ν ς 

δερν" τιμιώτερον, λαμπρότερον" ἄλζειν γάρ ἔςι τὸ εὑ- 

ρίσκειν, ὥςε γίνεσθαι τὸ τιμωλφέςφατον τιμὸὴν εὑρίσκον πλοίξην,, 

ὃ δὴ συμβέβηκε τῷ χρυσῷ ὃ). 

τιμητικὸν πινάκιον" τὸ τοῖς δικάζουσι διδόμενον. ἐν οἷς ἐαυιημν τί 

χρή... .« ̓Αριςοφάνης 5). 

τιμήσεως " ἜΜΕ ἐν, 

τίμιον" ἀντὶ τοῦ ἔντιμον" οὕτως ᾿Αντιφῶν" ὃ δὲ Δημοσθένης ἐχρή- 
σῶτο ἐπὶ τοῦ πιπρασκομένου πολλῆς τιμῆς 1"). 

1) Οἵ, Ρο!]αο. ΠΥ, 208, 
22) Οἵ, Ηεβγομίαμη. {πὴ Αὐβίορῃμαηθ8 αν. 286. 
35) Βτουίυβ ἴη ἴκθχ. τῇδ. Βοκκ. ρ. 807. 27. Αα τϑη οἵ, Χϑη. 

Η6]]. ὙΠ. 1. 88. θεπιοβίῃ, ἀθ Β', 1..ὄ κ.51. 157. 191 οἱ Αἰδϑη. 
Ϊ, 48 ἢ. 

4) ΒῸρΟΪ 415. ἱγαστηθηίαμη δὲ απο ρᾶὰ]ο ρἰθηϊα8 ἰδ αϊαγ ἃ 
ΡΟ ]ὰοο ΙΧ, 47, 564 10ὶ οδϑὶ σεριῆλθον. (ἷ. Μοϊποίίαπι. Βτονυ ον 
Γ6χ. τοι. Βεκκ. ρ. 507. 50. 

5) 519. 4υοάὰθ μαθών ἃρυά Ἠθβγομ. ποῦ σαθών. (Οἵ Οοβεί. 
Μπο. ὙΠ]. 70. 120, ΟΡ βοῦν. πηθὰ8 ΟΥἱΐ. τη Β]αΐοπομι, 1864 ρ.ὅ1. 

85) (οάοχ οὗτος. 
7 αρϑὶ Αθβοῖ. αμῃ. 626 οἱ 807. 
8) 6ἸΙοβ888 Ρ]αϊοῃίΐοα ύδθ, ΡΘΥΙποὶ 84 Τί. 59 Β. Οἱ Τιιηδοὶ 

,οχ. Οοάοχ γενέσθαι -- εὑρίσκειν. 
5) Ῥοβῖ χρὴ αυδίπον ἴθγο 1Πἰϑγασαμη βραϊϊαμη, (]οββᾶμπη Γοίδγο 

δα Ατὶβῖ, ὕ8βρ. 167. Οἵ, Ῥο]]. Υ1Π|, 16. 
10) Ἠοβγο 8. 
11) Ποηιοβίῃ. ιοηγβοάον. ὃ 8. 
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τί μήν" τί γάρ, τί οὖν 1). 
τιμωρεῖν" ἀντὶ τοῦ βοηθεῖν 3). 

τί οὐκ ἀπήγξω ἵνα Θήβησιν ἥρως γένῃ" κέχρηται αὐτῇ Πλάτων 

ἐν Μενελάῳφ᾽ “παρὰ δὲ τὴν ἱςορίων" οἱ γὰρ ἐν Θήβαις ἑαυτοὺς 

διαχειρισάώμενοι οὐδ᾽ ἠςινοσοῦν τιμῆς ἠξιοῦντο 5). 

τις ἐν Ἰζύδωνος" ἐπὶ τῶν φιλοφρόνως δεχομένων τοὺς ξένους, ἀπὸ 
Κύδωνος Κορινθίου φΦιλοξένως διωτεθέντος 1). Ἵ 

τίς πατέρ᾽ αἰνήσει εἰ μὴ κακοδαίμονα τέκνω ἴσως ἐπὶ τῶν προ- 

γονικὰ ἀνδραγαθήμωτα προφερόντων 5). στὰ 

τίς τρόπος ἵππων" παροιμία ἐπὶ τῶν ὠλλοκότων " ΜΜεταγένης Θου- 

ριοπέρσαις" Τίς τρόπος ἵππων" ὡς δ᾽ ὀρχοῦνταωι τὸν βαρβαρικὸν 

τρόπον οὗτοι. 

Τιτακίδαι καὶ Θυργωνίδαι" Φρατρίαι τινὲς καὶ γένη ἄδοξα καὶ 

οὐδενὸς ἄξια " εἰς γὰρ εὐτέλειων ἐκωμῳδεῖτο" οὐχὶ δὲ δῆμοι, ὡς 

οἴονταί τινες ὃ). 

Τιτανίδα γῆν" οἱ μὲν τὴν πᾶσαν, οἱ δὲ τὴν ᾿Αττικήν, ἀπὸ 

Τιτινίου ἑνὸς τῶν Τιτάνων ἀρχαιοτέρου οἰκήσαντος περὶ Μαρά- 

θῶνα. ὃς μόνος οὐκ ἐςράτευσεν ἐπὶ τοὺς θεούς, ὡς Φιλόσορος 
ἐν Τετραπόλει, Ἴςρος δὲ ἐν α΄ ᾿Αττικῶν 7)" 

1) Οἵ. Τιμπηάθαπι. 
2. Οἵ, Αππμοη. ρΡ. 186. Τμοηι. Νἧ. ρ. δ8ὅά εἱ τοι απαιη «αὶ 

Εν ρθη ἰασάαιϊ ἴθ Θθηθο. Ν 
8) ΟΥ.ἁ Ζθμορ. 17 «ὺ] δαάθῃηῃ παρϑὶ 566 αἰϊαν 4115 θυ]. 

6 σϑῖβα τϑϑι αθηο ἃ] οποία. Εὐχρ!!οαϊοηθιη ἸΘασοργαρὶ 
ΠΘΠΊΟ ΟΡΙΠΟΙ ῥτοραθι. (οάοχ διαχειρωσάμενοι. 

1) Ῥγουθυθιαπι Ο]πὶ ἴα ᾽Αεί τις ἐν Κύδωνος. Ἀθοίθ Ζδθποῦ. 
142. Ἰυβίαι. ρ. 1468. 26 οἱ 1801. 10 οἱ δυϊ4. [Ιαηλ υἱϊ μη 
ἰῃ θίοσοη. 742. 

5) Οἷς, Ῥίορσοη. 746, 564 ᾿πηργϊπιῖ5 ΘΟΒΠΘΙἀθυγηαπι ἰῃ Ρεδοῖ, 
Ῥαγοθιηΐϊοστ. Ρ. ΥἹ. 

6) Οοάοχ Τιτωγίδαι οἱ Θυργονδοι. (ογγαρία ο]οβϑὰ ϑϑὲ ἴῃ ἰμοχ. 
τοι. Βοκὶς, Ρ. 808. 16. Πιιρυᾳρπαίαν Νιοαπατὶ ἀοοίγηα χαρά οχ 
Ἠατροοναϊίοπο οοη οἷο, ααθμη Ὑἱ46 ἴῃ Υ. οἱ ν, Θυργωνίδωι. ΥἹάΘ 
4Ζυοφαο ὅ΄θρι, Βγ2. 

7) ΟΥ, Πογοῖ. οἱ Ἀροϑβίοὶ. 1509. Ἰλθοι 5. ἰογίαβδ ἴῃ ΐγηι. 
Μ. ἀπὸ Τιτάνουι πη. θοθτγάθιιθ ϑυβρίοαϊαῦ τῶν Τιτάνων τὸ 
ἀρχαῖον οἷκ. γ6] Τιτάνων ἀρχαιότερον αἱ 51} δανογθίαιη. ἥῖοχ 
τᾶν} τῶν Τιτάνων [Τἰτώνων ἀρχωιότεροι] οἷκ. αἱ Ὠαϊο ἰγγορβοτ 
Γ᾿ ΪΟΌ] 5. ΟΧΡ᾿ ΠΟ ΠΟΠ6. ΟγΘη5. οχ Λυϊϑὶ, Αγ, 469, 
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Τιτᾶνας βοᾶν" ἐβοήθουν γὰρ τοῖς ἀνθρώποις ἐπακούοντες, ὡς Νίκαν- 

δρος ἐν α' Αἰτωλικῶν" ἐνομίζοντο δὲ τῶν Πριωπωδῶὼν θεῶν εἶναι 1). 

χίτωνον" λευκὸν ἢ γύψον, κονίαν. 
, τ 

τιτθή" τροφὸς. 
’ ͵ὔ Ε -“ - Ν " . 

τιτθοί᾿ μαςοί, ἤτοι τῶν μαζῶν τὰ ἄκρα 3). 
͵ κ ͵ Ν ν 5 Ν δ 4.5 , ν 

τιγγάβαρι καὶ κιννάβαρι" τὸ μὲν αὐτοφυὲς περὶ Ἰβηρίαν καὶ 

Κόλχους, τὸ δὲ ἐξ ἄμμου λαμπυριζούσης καθάπερ ὃ κόκκος, 

ὡς Θεόφραςος ἐν τῷ περὶ λίθων 3). 

τιτιγόνιον" ὅμοιον τέττιγι " Ἐπίλυκος ἹΚοραλίσκῳ Ἢ). 

τιτίς. βραχὺ ὀρνίθιον" σημαίνει καὶ τὸ γυναικεῖον αἰδοῖον " τιτὶς 

γὰρ ἡ κέρκος 5). 
Ἀ , - , ΤῸ 6 

τιτυρίδες καὶ τίτυροι" τράγου εἶδος δ). 

τῖφυς " ὁ καλούμενος ἐπιώλτης 7). 

τί φῶ᾽ τί εἴπω ὃ). 
τλῆθι" ὑπόμεινον 5). 
τληπαθής " ὑπομένων ἐν τῷ πάσχειν 30). 

τλητικῶς" ὑπομονητικῶς 11). 

τὸ ἀπὸ τῆς Παλληνίδος - τὸ φοβερόν, ἀπὸ τῆς ἐπὶ Παλληνίδι 

μάχης, ἐν ἣ ἡττήθησαν ᾿Αθηναῖοι 13). 

1) Ανιοα!ὰ5 ἴῃ (οαϊοθ οαμη ΒΌρθυῖοῦθ οοη]αποία8. Οἵ. Πίορθη. 
741. Τιϊαπθ8 6556 θεοὺς Πριωώπώδεις νἱὰθ ᾿βὶ. Ρ. 849, δῦ ; 98ῦ. 
2; 1097. 50 οἱ Ηδβγοῖ. 1Ρ14. [πἰ|. 

2) Ηδλθο οοπ)θηρθ 6. 5ΌΡΘΓΙ. 9]. τήθη. 
ὅ ἢδθο οχρ!οαϊα8 ααδιὴ 46 βαρτὰ ροβὶ Τίβιοι. ΤΠ ΘΟργαϑιὶ 

Ἰοοὰβ οϑὶ ἀθ ἰαρί4, ὅθ. Οοάοχ τιγγάβωαρι 504]ρ06 119 [δοϊαμη. οχ 
τιττάβαρι γνεὶ τιννάβαρι. 

4) Οοάοχ τιττιγόνιον. Οἷ, βᾳρτα ρΡ. 214. Αἀποίαϊϊο ηἱ οπιηϊᾶ 
ἴα] πὶ Ῥαιβαπίαθ πὶ, οἵ. διαί. ρ. ὅ96. 1 οἱ 229. 20, οἵ. 
Αἰἴμθη. ΕΥ̓͂, 155 Β. θιπηίαπι ἴοηβ Ατὶβίοίθ]θβ οοὶ ἴη ἢ. Α. 
ΙΝ. 7. ΟΓ,. Ῥτγοϊθσοιη. ρ. 72. ϑαρτγα παβθυϊπη8 κερκώπη. δ 5οιὶ- 
Ῥίαγα ποι] ηἰ8 ἀοοίο οσὶὶ ΠΙπαἀογ 8 ἴῃ Τη65 ὙΠ]. 2091. 

5) Εχ Αθὶῖο ιοηγβίο, οἵ, ᾿ὐδίαιϊῃ. Ρ. 229. 26. 
δ) Οἵν, β68ο]. ΤΠθοον. ὅ. 2. Οοάθχ καὶ στυροι. 

Οοάοχ τιφύς. (Ο, ϑυρτα Ὧᾳ ν. ἠπιάλης. 
8) Ἠδβγο 5. 
8) Ἠοβγομίαβ τλᾶθι. 
10) Οἵ, Ηοβγοβίθμι. 
11) Ἠοβγομία5. 

Οοάοχ Παλλαινίδος οἱ Πωλλαινίδι. » ϑοῃοίίοη υἱάθίαν αὐ 
Ατϑι. Αοῆδιη, 256, οἵ. Κυκίον, αὐ δυϊά. οἱ Ηὅι. 1. 89. 
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τὸ γε ἧκον" ὅσον ἐπ᾿ αὐτῷ, ὅσον δύναται 1). 
τὸ ἐπίπαν" τὸ σύνολον. 

τὸ θερμὸν τοῦ ὀβελοῦ" ἐπὶ τῶν αἱρουμένων τὰ «χείρονα ἀντὶ τῶν 

κρειττόνων " ἡ παροιμία ἀπὸ τῶν ἀπείρως δρασσομένων κατὰ τὸ 

πεπυρωμένον τῶν ὀβελίσκων " μέμνηται αὐτῆς Σοφοκλῆς ἢ). 

τοιῶσδε" τοιαύτης. 

τοιγωροῦν" ἀμέλει, ὅθεν δή, οὐκοῦν, διὰ τοῦτο δὴ οὖν 3). 

τοιγάρτοι" τούτου γὰρ ἕνεκεν ἴ). 

τοίνυν" διὰ γὰρ τοῦτο ἢ οὖν 5). 
τοιχωρύχος " κλέπτης 5). 

τοιχορύκτης " ληςής 7). 
τοιχωρύχημα τοίχου" γαλῆς ὀπή ὃ). 

τοκάδα " ἘΡβουλος. 

τὸ κηρύκειον ἢ τὴν μάχαιρων" λεγόμενον τι). 

τὸ κατακύλλωμα" τὸ πέρας καὶ ἀνωτάτω τῶν κακῶν 39). 

τοκοφορεῖν " 1). 

τοκούμενον" ψεννώμενον, τικτόμενον 13). 

τολμῆσαι" ὑπομεῖναι" Νόμων θ΄" εἰ πατέρα ἀπέκτεινέ τις, αὐτὸν 

τοῦτο ὑπὸ τέκνων τολμῆσαι βίᾳ πάσχοντα" καὶ ἐν β΄" τολμῷ 
ἀντὶ τοῦ τολμῶν ὑπομένοι 13). 

1) Οἱ, Ἠδβγοβίυμ. 
2) Οοάοχ ἀναιρουμένων. (οηγοηϊ Ζθπο». 819. 
3). Ε΄. Ἠδβγοβίαιῃ. 
1) ἨδβγοἸ 5. 
5) Οἵ. Πδοβγοβίυμι. 
6) (οάοχ τοιχορύχος. 
7) (οπίαηρσοπάα νὙἱάθίν οὰπὶ 5]. ΒΌΡΘΥ, αἱ ἀρὰ Ἠδογομίαπι, 

Ὀο βογιρίαγα ποι] η15 υἱάθ Πὶπά. ἂρυὰ δι, Ὑ11. 2266 Ὦ. Μαϊΐπι 
ἰϊηθη τοι χωρύκτης. 

8) Ῥογίαβ86 ρ8}}0 γθοί 5 δ 1488: τοιχωρύχημα γαλῆς" τοίχου ὀπή. 
9) ῃ Οοάϊοθ δαμδθγοὶ βαρϑγουὶ σ]οθϑᾶθ. ϑϑραγαγι ΠΟΡΓΑΘαΒ, 

ΟἹ. ζδπον. 226 :θΡῖᾳ. [πἰϊ. Ῥμοίϊαβ μαυϑὶ 6 τῃϑίουϊοο ἰθχίοο, 
404 Θχβουιρϑιὶ Ἐλαβίαι ἢ. ρ. 408. 4 ἀρὰ σιθπὶ νυἱάθ ἱπιθγργοὶα- 
Ποπθαὶ ἀυρίοοη. Οἱ, Ῥεοίθροιη. Ρ. 17]. 

10) Αἢ κατακύρτωμα γ6] κατακυμάτωμα ἵ 
11) Ἐχρ!οαῖο οαμ τὰν ; Δαμαθτοὶ πὰ Οοαΐοθ βθ4 6 η5 ο]οβϑᾶ, 

Παροὶ Ὠοιλοβίῃ. ὁ. Νϑαρι. ὃ 52. 
11) Βοτηὰ ᾿παυά!α, 
18) Οοάθχ τοῦτον οἱ τολμῶ. Ῥ]αϊοη δ ἰοοὶ βϑὰπὶ ἴον. ΓΝ. 872 ᾿' 

οἰ. 11, 661. Δ. 
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τολμητίας τολμηρὸς "). ' 

τοξόται οἱ δημόσιοι ὑπηρέται" τοὺς δ᾽ αὐτοὺς καὶ Σκύθας ἔλεγον 

καὶ Σπευσινίους ἀπὸ τοῦ πρώτου συντάξαντος αὐτούς 3). 

τὸ ΜΜηλιακὸν πλοῖον" τοῦτο ἐπὶ τῶν ἄγαν ῥεόντων πλοίων ἀπὸ 
ἱςορίωας τινὸς εἴρηται " Φησὶ ψὰρ ᾿Αριςοτέλης Ἱππότην εἷς 

ἀποικίων ςελλόμενον τοῖς μὴ βουληθεῖσιν αὐτῷ συμπλεῖν κατα- 

ράσασϑθαι " ἐπειδὴ ψὰρ προφασιζόμενοι οἱ μὲν τὰς ψυναϊκῶς 

αὐτοῖς ἀρρωςεῖν, οἱ δὲ τὰ πλοῖα ῥεῖν κατέμενον, κατηράσατο 

ἥτε πλοῖα ςεγανὰ αὐτοῖς γενέσθαι ποτὲ καὶ ὑπὸ τῶν γυναικῶν 

κρωτεῖσθαι ἀεί ). 

τόμιον τὸ τειμνόμενον ἱερεῖον ἢ). 

τομόν" τὸ τμητικόν, ὀξυτόνως - οὕτως Πλάτων ὅ). 
τοιμίας" εὐνοῦχος. 

τὸν ἀφ᾽ ἱερᾶς" γραμμὴ ἐν τῇ τῶν πεττῶν παιδιᾷ" Μένανδρος 

Καταψευδομένῳ 5). 
τοναίων" ΓΑλεξις παλλακῇ" --- οὐκ ἔχω γὰρ ἄλλ᾽ ὃ τι Εἴπω 

τοναίας τηλικαύτης ἄξιον᾽ ἡ γὰρ ἐπιπολὺ τῆς φωνῆς ἀπότασις 

καλεῖται τοναίᾳ ἴ). 

τονθορύζει " ὑπόπτως λαλεῖ, ψιθυρίζει, ἠρέμα γογγύζει ὃ). 
τόνον " εὔτονον δύναμιν 5). 
τὸ νῦν εἶνωι" παρέλκει τὸ εἶγαι" Θεόπομπος. 

τοξοποιεῖν τὰς ὀφρῦς" ἀντὶ τοῦ σκυθρωπάζειν 39). 

ἡ Οἵ. Ηδεγοβίαμη οἱ Το. ΜΝ. ρ. 856 «υὶϊ ἀϑάπι γοοᾶρα]ὶ 
ἱπηρτοθαί. 

5) οάθχ τολοτῶι οἱ σπευσιμους ἀπὸ τοῦ συντάξαντος. ΟὐοΥΓοχὶ 
ΩΝ ΡΟ]. ΝΠ. 152 οἱ ῬῇοΙ σ]οθθᾶἃ 4αδηι Υἱάθ ἰπίτα 800 
000. 
3) ΑἸποῦ Ὠίοσοη. 781. Ιρβᾶπὶ Ὠἰδίογίαμη 1ΠΠπδιταὶ ΝΙΘΙ]Θ 5 

δα Ατ]δίοίθ}15 ἱγαρτηθηΐαμη 148. 
4η ΡΙαγα Ηθβγ ἢ 5. 
5) ΡΙαι. Τα. 61 Ε΄. 
ὅ 86 Ποὺ ῥγόυθγθίο οἵηηία οοηρσθββουαπὶ [ηἰογρτγοῖθα δά Ὠϊο- 

σθηϊδη πη 441. ῬοΟΥΒΟΠα5 τηΐη5 ταοίθ ΒΟΥ 0811 γραμμῆς. Οοάοχ: 
γρώμμη: οἵ. Ἠδβγ ΟΠ πη. 

7) Βτουιον Ἠδβγο 5. 
ὅ Οἷ, Ῥμγυπίοι. Βοκκ. ρ. 67. 9. Εο]. 108. Ηδογοι. ὙΆ]οΚ, 

Ληΐμητη. ἃ Απηπηοη. ρ. 120, ΡΊατα ἴῃ ΤΊ|68. ΥΠ1. 228ὕ. 
9) Οὐ, Ἠοβγομίυμ. 
1.) ᾿ὺχ Αὐῇϑι, ᾿ωγβίβιγ, 8, ΟἹἍ, Πβγομίυμα, 
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τοξόται καὶ Σκύθαι καὶ Σπευσίνιοι" οἱ δοῦλοι οἱ δημόσιοι ᾿Αθήνη- 

σιν, ἀπὸ Σπευσίνου τοῦ πρώτου καταςήσαντος αὐτοὺς εἰς τὴν 
ὑπηρεσίαν 1). 

͵ ᾿ ἊΝ , 2 -“ ς - ν δ πὴ ν 
τοπάζειν" οἷον ςοχάζεσθαι, ἐνθυμεῖσθαι, ὑπονοεῖν" καὶ ἐτόπαζον 

ὁμοίως " καὶ παρὼ Σοφοκλεῖ. ἐν ᾿Ἤριγόνῃ" ἃ δὲ Δόξῃ τοπάξζω 

ταῦτ᾽ ἰδεῖν σαφῶς θέλω" διὸ καὶ ὑποτοπεῖν τὸ ὑπονοεῖν λέγουσιν 3). 
Ν Ν Κὰ - 7 ᾿ 7 Ἂ ς 3} 

τὸ παρὸν εὖ ποιεῖν" παροιμίώ " Πλάτων Τοργίῳ καὶ ὡς ἔοικεν 

ἀνάγκη μοι κατὰ τὸν παλαιὸν λόγον τὸ πωρὸν εὖ ποιεῖν. Κρα- 

τῖνος Πυλαίᾳ" "Ανδρὰς σοφοὺς χρὴ τὸ παρὸν πρᾶγμα καλῶς 
εἰς δύνωμιν τίθεσθαι 3). , 

τοπεῖα " σχοινίῳ 1). 

τὸ πέρα ἔτι ἐπὶ πλέον ἣ ἕως τέλους ἢ ὅλως δ). 

τορεύει " γλύφει, τιτρᾷ ὃ). 
! ΣΝ "1, 7 

τόργος" ὃ γύψ "). 
͵ ΑΙ ς ͵ 3 «Ἃ ε 5} ς “ 8 

τόρμος" ἡ πλήμνη εἷς ἥν ὃ ἄξων ἐνήρμος αι ὃ). 

τόρμος" ὃ δρόμος ὃ ἐν τῷ ἱπποδρόμῳ ἢ ἡ κωμπὴ ἢ ἡ ὕσπληξ 5). 

τόρνος " ξύλον ςρογγύλον 19). 

τόρος " ἐργωλεῖον Φρεωρυχικόν 11). 

1) Οοάοχ Σπουσίνιοι ---- Σπουσίνου --- πρῶτον. Ὑιάθ 4υᾶα ἰδι- 
ἀαγίπηιβ βϑαρτὰ ροϑβὶ τολμητίας. 

2) ΟἸοββα Ρ]αϊοπίοα δὶ, αἱ ραϊθὶ 6 ϑοβο]ο αὐ ἴμορσσ, ΧΙ. 
962 (Σ, υδὶ τοπάζειν Ἰερίίαγ; ἐτόπαζον οδἱ Ἰμϑσο. Υ1Π.. 857 ἘΝ. 

8) Τὰ ῬΠΟΙΙ Οοαϊοθ ἀθδαπὶ γοῦρα Πυλαίᾳ ἄνδρας χαὰθ ἀρυὰ 
Θυϊάαιη Θχϑίαηὶ, αυοά ποῖᾶ. Ρ]αΐομὶβ ἰοοιι8 θοῦ πὰ ἀοτγρίᾶ 
499 Ο. ΟἿ. Πεβργομίαπι. Οομροίυβ Νηθιιοβ. [Χ. 144 βαβρίοαϊαγ 
γϑαη 6886 Ανδρω σοφὸν. 

4) (οάοχ τόπιω. Ῥίατα 46 ἤοὺ σοοᾶῦα!]ο ἤάγροον. οἱ Ρο]]. 
Ὑ1Π|. 100 εἱ Χ. 150. 

5) [ἴῃ Οοαΐοο ἐσὶ οχ δι ἀαἰ]οη6. 
6) ἩΘβ ΟΠ 8 τορνεύει, 564. τοοῖθ Ρῃοίϊα5. 864 τιτρᾷῷ ποὴ αὐ 

τορεύει ροτϊηοὶ 564.ῳ Δ] τορεῖ. ΟἿ. ποιβδηδιὴ θη] 6 }1 δἀποίαιϊο- 

ποπὶ ἃ4 Ποτν. Ατὶ. Ροοί. νυϑ8. 441. 
7) Ἠοογοῖαβ γϑρϑιὶ 6 ἀϊα]θοίο ΘΙΟΘΌΪΟΓΆΠ,. 
8) Οοάοχ πλήρη. Οοηγθηῖ ᾿ὐαβία! 5. Ρ. 598. 22 ε64 βου 

τόρμη. 
9) Οοπνθηὶ! Εἰ αδια! ϊὰ5. Ρ. ὅ98. 22, Ὑ᾽άΘ φυοαὰθ Ποβγοβίθπ. 

(οάοχ καμπτή. 
10) (Ἱ, Π ογομ αηι. 

11) Τάοπι. ἰγαά Τπιβιαι 5 Ρ. 1599, 10. οἱ δάβου θη! ΡΠ 
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τορῶς ἰσχυρῶς, τρωνῶς, μεγαλοφώνως" 1). 

τὸ σκαμβὸν ξύλον οὐδέποτε ὀρθόν " αὕτη δημώδης ἐςὶ “καὶ φανερά" 

τάττεται δὲ καὶ κατὰ τῶν διάςροφα ξύλα ἢ πράγματα πειρω- 

μένων κατευθύνειν καὶ μηδὲν ὠφελούντων 3). 

τοῦ" τίνος ἢ ἕνεκα ὃ). 

τοῦ" καὶ ἐπὶ θηλυκοῦ τάττεται, ὥσπερ τὸ τίνος" ᾿Αριςξοφάνης 

᾿Αμφιαράῳ᾽ Ταυτὶ τὰ κρέ αὐτῷ παρὼ γυναικός του φέρω. 

Ἐπὶ δ᾽ οὐδετέρου Δαναΐσιν" ᾿Αλλ᾽ εἴσιθ᾽ ὡς τὸ πρᾶγμα λέξαι 

βούλομαι Τουτί" προσόζειν γὰρ κακοῦ τοῦ μοι δοκεῖ. Ἐπὶ δ᾽ 

ἀρρενικοῦ Κοριῶννοῖ Φερεκρώτης" Πάντως γάρ εἶσι τῶν φίλων 

ἑνός γέ τοὺ Ὦ. 

τοῦ Διὸς τὸ σάνδαλον" ἐπὶ τῶν ὡς μέγα δὴ τι" Εὔπολις Χρυσῷ 

ψένει 5). 
τοὔμπαλιν εἰς τοὐπίσω δ). 

τοῦ πάνυ" τοῦ πανυμνήτου 7). 

πτοὐπίπεμπτον᾽ οἱ γὰρ μὴ μεταλαβόντες τὸ πέμπτον μέρος τῶν 

ψήφων ἄτιμοι ἦσαν" οὕτως ᾿Αριςοφάνης ὃ). 
τραγήματα" ὡς ἡμεῖς, τὰ ἐπιφορήματα" ᾿Αριςοφάνης 5). 

τραγικῆς" τραγῳδεῖν εἰδυίας. 

τραγικὸν πάθος " συμφορᾶς μεςόν 19). 

τραγικὸς πίθηκος" παροιμία" ἐπὶ τῶν παρ᾽ ἀξίαν σεμνυνομένων 11). 

τραγῳδία" δεινοπάθειω. 
τραγῳδεῖν " χορεύειν, ᾿Αριξςοφάνης 13). 

Ἰοοῦπη. ΝΟΙῚ ἀυθ] γα οατη ἤοο ΠᾶΡΘΥΘ 6 ἰθχίοῖβ 5818 τῇ δίου οἱβ. 
ΟΓ. Ποβγομίαμη. 

1) Οοάοχ τορὸς ὈΓΪΠηΟ. 
2) Αααδὰϊ καὶ μηδέν. Οἱ. Ῥτονγ. ΡΙαϊ. 18 1014. [πἰϊ. 
3) Μα]ϊπὶ ἢ τίνος. 
4) (οάοχ χρέω. οϊποιιαβ ἐλέγξαι ργο λέξαι. ὨΡΙο. 
5) ϑαρρίονι Ἰοοῦμη Αροβίο!αβ 1611. Οοαοχ χρυσοῦ ἕνει. 
6) Οἵ, Ἠοογοβίυμη. 
7 αῦδεὶ Χοη. Μοιον. Π|. ὅ. 1. 
ὅ) Ὑἱάς. Αὐιβίορμπὶ85 Ἰοοῦμη ἃραἋ ΠάΓροον, νυ. ἐπίπεμπτον. 
ὅ) Παυά τὰγο Αὐ βίορῃαποθ. ΥὙἱ46 χαοααθ ὅ6.ιο], Ρ]αί, Π6ρ. 

πὶ 9712 Ὁ. 
10) ΠοβγΟ 5. 
1.) Ῥογηποὶ δὦ Ὠοιηοβίι. ον, ὃ 242; υἱάθ Ἠδγρ. «αὶ ρ]υτα, 

Οοηνοπιὶ Ἠθογο 5. 
"2 Νοιηρθ Ατίδὶ, ΝῸΡ, 1091, ΠΟΘΥΟΝ. οὐ {Π ΑὙΙΒΙ ΟΡ. πομιθπ. 
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τρῴμις " ὃ ὄρρος ἢ ἡ δ ρϑῶν ἢ ἢ τὸ τρῆμα τοῦ ἀρχοῦ 1). 

τρωνές' τὸ σαφὲς οἱ τραγικοὶ λέγουσι 3). 

τρωπέμπωλιν" ἐπ᾽ ὠριξερά, ὑπεναντίως " οὕτως Φερεκράτης 3). 

τρασιά" οὗ τὰ σῦκα ψύχεται" οὕτως Ἐπολις 3). 

πραπεζοποιός" ὃ τῶν περὶ τὸ συμπόσιον πάντων ἐπιμελούμενος, 

τρωπεζῶν, σκευῶν, σπονδῶν, ἀκουσμάτων" οὕτως Μένανδρος ὅ). 

τραυματισθῆναι" ἀντὶ τοῦ τρωθῆναι. Θουκυδίδης δ' δ). 

τρωυματίως" τετρωμένος. 

τραύξανα" τὰ ἀπὸ τῆς φάτνης ἀποπίπτοντα τῶν ἵππων ἢ τῶν 

βοῶν ἢ τῶν ἄλλων κτηνῶν λείψανα " σημαίνει δὲ καὶ τὰ ἀκὼν- 

θώδη καὶ ξηρὰ ξύλα" οὕτως Φερεκράτης 7). 

τράχηλοι" τῶν θωαλωώσσίων πορφυρῶν " οὕτως Ποσείδιππος ὃ). 

τρέσας" Φοβηθϑείς. δειλιώσας 9). 

τρέφεσθαι" πήγνυσθαι, συνίςασθαι" περὶ ψυχῆς τότε δὴ τὰ ζῷα 

συντρέφεται, ἀντὶ τοῦ συνίξφαται, πήγνυται" --- Ἥμισυ μὲν 

θρέψας " --- Πολλὸν δὲ τρόφι κῦμα" τεθραμμένον, συνιςά- 

μενον 30). 

τρέχειν τὸν περὶ ψυχῆςφ᾽ οἷον δρόμον 11). 
τριάκοντω" πρῶτοι μὲν οἱ κατὰ πόλιν δικαςαί, δεύτεροι οἱ κατὰ 

δήμους τριώκοντῶ, τῆς ἐκκλησίας ἐπιμελούμενοι μετὰ τῶν ληξι- 

ὦρχων" οὕτως Φρύνιχος 13). 

1) ΟἵἍ, Ἠδβγοῖ. οἱ Ρο]]. ΠΠ. 178. Οδίθυϊβ. ρίατα Εὐγοι Δ η118, 
ἘΠΕ εν ΑὙβἰορἤΔη65 ΤΏθϑιῃ. 246, 

2) Οἱ Ἠδβγομηαιη. 
ὅ Οἱ, Πεβγομίθμῃ, ὨΙπαογῆπβ νοοαθα! πη το θα ὈΠΠ 16 τα αὶ 

ΠΙΟΠΙ (ὕαθθῖο χεγπ. 40. 
δ ΟἹ, Ποβγομίαμη. [18ατρᾶνιὶ Ατιδὶ. ΝᾺΡ. 50. 
Πού Νθηδ πη") 4υθπη φΥαμητη ἰϊο5. 1η 6 }]}Πσὶὶ τἱᾶθ ἃραά 

ΛΔίμοη. ΠΥ. 172 Δ. Δαὶ ΄φαοχφαθ Πδβγοῖι. οἱ Ρο]]. ΠΠ. 41 οἱ ΥἹ. 15. 
6) Οοάεοχ Θουκυδίδης α΄, 564. [μἰ6]]Πἰσαν ΠΥ. 12. 85. 129. 

ΟΙ. ῬΟ]]. 1. 125. ΠΥ. 189. Λπίϊαι!. Βοκκ. ρ᾿. 114. 19. 
7 Πίπο θιποπάα ἢθβγομίαῃι. 
8) ΟἹ, Ἠδβγομίαπι. Ῥοβιρρὶ Ἰοοῦμα παθϑὶ Αἰμθη. ΠῚ. 87 ἘΚ 
9) ΠΗΘβρίοαγ ογθάο Ρ]αὶ. Ρμαθά. 117 Β. 
10) Τιαυάἀαπίαν Ῥ]αϊ. Ῥῃαθά. 96 Β οἱ ἤοιη. θάγ85. .. 246 οἱ 

ΠΙα4. λ. 507. Οὐάοχ πολλῶν δὲ τροφῆ. 
11) ΟἹἉΊ, 1ηἴἰ. δὰ ζθποΡ. 985 οἱ Αροβίοὶ. 1599. αυὶ ἰαπάδηϊ 

Τπυδίαιῃ. Ρ. 1264. 1. ' 
1) ΟἹ᾽, Ποβγομίαμη. 68 ορβοῦτα οϑὲ, ἀθ ὰὰ υἱάς Νίϑίθυ, Αἰ, 



τρία Στησιχόρου" ςροφήν, ἀντίςροζον., ἐπῳδόν" ἐπῳδικὴ γὰρ πᾶσα 

ἢ τοῦ Στησιχόρου ποίησις" καὶ τὸν τελέως ἄμουσόν τε καὶ 

ἀπαίδευτον λοιδοροῦντες ἔφασκον ἂν οὐδὲ τὰ τρία Στησιχόρου 
3... 1 1 εἰδέναι 1). 

τρίω καὶ δύο" ἐπὶ τῆς κράσεως τοῦ οἴνου" ᾿Αριξοφάνης Ἱππεῦσιν" 
3, Χ - ͵ , Χ , ε , τ “ 
ἔχε καὶ πιεῖν κεκραμένον τρία καὶ δύο. Ἡσίοδος " Τρὶς ὕδατος 

προχέειν τὸ δὲ τέτρατον ἱέμεν οἶνον. Ἑὔπολις Αἰξίν" Διόνυσε 
χωῖρε᾽ μήτι πέντε καὶ δύο" τοιοῦτο καὶ τὸ παροιμιωκόν" Ἢ 
πέντε πίνειν ἢ τρί ἢ μὴ τέτταρα " τὸ μὲν γὰρ πέντε ἐςὶ τρία 

καὶ δύο, τὸ δὲ τρία ἥμισυ καὶ διπλάσιον, τὸ δὲ τέτταρα ἴσον 
" 2 ᾿ 
ἴσῳ 5). 

“-Σ“΄ ,ὕ πὰ Χ “3 Ν - Ἁ - μ᾽ ᾿ς 

τριωχθῆναι" λεγουσιν οἱ πῶλρφιςφρικοι ἀντὶ τοῦ τρὶς πεσεῖν" ἡ τὸ 
Ἁ ! “Ὁ ͵ , ᾿ δ΄ 

τρὶς ςοχάσαντα νικηθῆναι ςάδιον δίαυλον δόλιχον" οὕτως Θου- 

γενίδης ἐν Δικαςαῖς 5). 

τριωκοντούτης “ προοξυτονεῖται " κοινὸν δὲ ἐςὶν ὠμφοτέρων τῶν 

φενῶν" καὶ τὰ πλήθη τριακοντούτεις " καὶ παρὰ Θουκυδίδῃ αἱ 

τριωκοντούτεις σπονδαὶ εἴρηται" καὶ ᾿Αριςοφάνης ᾿). 

Τριβαλλοί" οἱ ἐν τοῖς βαλανείοις ὠναγώγως διωτριβόμενοι" Δημο- 

ΡῬτοο. ρ. 8ῶ0.ὁὨ ἤοο ποίδπαυσμη δδοὶ ποὺ ἰπίθ]]}Π1σὶ ῬΠΓΥΠΙΟἢΠ ἊΠη 
στατητηδι!οαπη,, 4αἱ ἃ Ῥοῖϊο πυϑααᾶπη ἰαυαϊαγ τοὶ θχβου αν. 
Θ6α ᾿ἰρϑαπι ΠΟΙΏΘΠη ΤῊΪ] βαβρθοίαπι οϑὶ  ἰἅ}1ὰ Ῥηοι 8. ΡΛ 6 
ἀοοδὶ 46 ΡῃΠοΟ οι. ΔαῚ ρῥγαθίογθα Ρο]]αο. Υ1Π|. 100. Οοιο- 
ΤΠ) Π16}18 50Ὑ068: πρῶτον μὲν --- δεύτερον δέ. 

1) Οἱ, θίοσεοη. 614 οἱ Πεοβγοβίαμπι. 
2) Οοάθχ οὔ ἔχε (καὶ) οἱ (ἢ) πέντε. Ἐϊδάθιη νἱα ἃρυά 

Ἐυβία  πατη Ὁ. 1624. 44 4] 51Π|}}1ἃ ἰαάαὶ 6 ἰθχΐοο τῃοίουιοο. 
ΑὙβιορ δ η]5 ἰοοὰβ ἰοσιυν ἔα. 1187. Ῥτγουθγθαη οϑὶ ἂρυά 
ΡῬΙαυὶ. δι19.. Υ. 4. 25. Οἵ. Ηδβγοῖ. ἴῃ τ. οἱ νυ. ἄρ᾽ οἴσει τρία, 
Ῥο!]αοοη Υἱ. 18 οἱ ρίατα ἂρᾷὰ Αἰδθη. 1. 29 ἢ οἱ Χ. 426 ΚΒ. 
Λάάο Ρ]υίατοι. ϑγιηρ. 667 8. Ὁ. Οδίογαμη ἁγι!ο] 5. ἸΘρ αν ἴῃ 
ΙΠΔΥΟΙΠΘ ἃ τη. Δηΐ. 

5) ἀοάοχ παλαιςρητικοὶ --α τρεῖς παισίν. ΟΟΥΓΘΟΙΟΙ πεσεῖν. 
Ῥαυΐϊο Ὀγθυῖαβ ἀρὰ Απίϊαϊί. ΒΕΚΚ. Ρ. 114. 25 οἱ οπηῖβδβο Τῆυ- 
σ6Π1415 ΠΟΙΏΪΠ6, 5864. 10] τϑοιὰ8 τροχάσωντω απᾶπ ςοχάσαντα. 
γιάθ αυοαὰς ϑυϊάαμη. Αα το οοηΐ, Οοροίαμη ΒΡ] Π]οβίγ. ρ. 77. 
ΒΠυίροτβ. ΟἸγπιρίοπ. Ρ. 86. 

4) Τουρία5 ἴῃ ἤπθ Θχο 8588. βαβριοαίαν τριωκοντούτιδας αἱ 1η- 
16}]Πσαϊὰγ Ατὶβὶ, Αομᾶγη. 202, ΤΒΟΥ 418 Ἰοοὶ βαπὶ 1, 25, 11. 
ἘΙ, «ὦ, 
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σθένης ἐν τῷ κατὰ Κόνωνος οἰκίως καὶ Τριβαλλοὺς ἐπωνυμίαν 

ἔχειν " οἱ δὲ τοὺς εἰκαίως τοὺς βίους κατατρίβοντας Ἶ). 
τρίβωνα" ςολισμόν 3). 
τριβήν" ὑπέρθεσιν. 

τριβώνιον " ἱμώτιον παλαιὸν 5). 
τρίβωνος " ἐμπείρου ᾿). 

τριβωνοφόρος'" ὃ φορῶν φολὴν ἔχουσαν σημεῖα ὡς γαμμάτιω δ). 

Τρίγωνον" δικαςφήριον ᾿Αθήνησιν, ὡς ἸΙαράβυςον καὶ Μέσον 5). 

τρίγωνος " ὠρρενικῶς μουσικὸν ὄργανον ψαλτηρίῳ τὴν ἐξάώρτυσιν 
ὁμοίων ἔσχον ἢ). 

τριχός" τειχίον, ςεφάνῃη, περίφραγμα 8). 

τρικωλίνδητος " τρικυλίνδητος. 

τρίμμα δι ἀρωμάτων πόμα 5). 

τρίμνων" τριῶν μνῶν ἄξιον. 

τριήρεις" πλοῖα πολεμικώ, ἃ καλοῦνται λέβερνοι ΩΝ 

τρικέφαλος" ὃ Ἕρμῆς, ὥσπερ διδάσκων τὰς ὁδούς, καὶ ἔχων ὑπο- 

γραφὴν ποῦ μὲν αὕτη Φέρει ἡ ὅδός, ποῦ δ᾽ ἐκείνη" ἴσως δὲ πρὸς 

ἑκάφην ὃδὸν κεφαλὴν εἶχεν" ἔςιν δὲ ὃ ἀναθεὶς τὸν τρικέφαλον 
Ἑρμῆν, ὡς Φιλόχορος ᾧῴησι, ἸΙροκλείδης Ἱππάρχου ἐραςξής »εὐ 

1) Οοάθχ τοὺς εἰκαίους καὶ τούς, ΟΟΥΓ. ΘΧ ἔάγῃ. Μ.ο ρ. 768. 
δῦ. οιηοβίθηῖβ ἰοοὰβ οϑί ὁ. (οποη. δ 89. 

2) Ηδογοῖ. Πα θ]ΠΠριταν [Ὀγβᾶ8586. ΝοπδηαγῚ Ἰοουβ ἰδῆ Βίορ. 
Τοτὶ. ὟἹ. 98. 

5) Πδβγοῖι. ᾿πίογρυ. πάλλιον, 8366 γἱὰθ 56110]. Ρ]αὶ. ϑγιίηρ. 219 Β, 
ὩὈῚ τριβώνιον αἀϊοϊϊαν ἱμώτιον παλαιὸν καὶ τετριμμένον. 

4) Ἠδβγ ΟΠ]. 
5) Ηϊπο ΒΌΡΡ]6 Ἠδβγοῖ. (οπῖ, ὅθ]. ΡῬ]αὶ. ϑγιηρ. 219 Β υδὶ 

ῬΘΓΡόγΆση γρωμμάτιῶω. 
6) Οἵ, Ἠδγροοῦ. ἴ,οχ. τμοὶ. Βοκκ. ρ. 807. 12. Ρο]]. ὙΠ. 121. 

5000]. Ατὶϑί. ὕ8βρ. 120. 
7) Οοάοχ ἐξάρτησιν. ΟἿ. εχ. τοὶ. Βεκκ, ρ. 509. 2ὅ εἰ ἢ. 

ΡΊΙατα Αἰμθη. ΓΚ, 188 "ὰ, 
8) Με] 5 ἴῃ ]μοχῖο. Βδοῆμι. ςεφάνῃ περιπεφραγμένον. ΟἿ. 

ΤΠ οβγ ομαμη. 
9) ΟἹ. Ἡδδγομίαπι, Ρο]]αο. Ὑ]. 18, Αἰμθη. 1. 81 ἈΝ. 
10) ΤΠ| μὰ νοῦρὰ ΠΟΒυ ἢ 8. Τα 11. 
11) ἤαθο οἱΐϊπι οχ ϑδυϊα ἴῃ ΠαΡροογαιοηθιη {Π|αῖὰ, νἱά. ἢϊπα, 

ΟἹ. διυίΐίίον. [6οῖ, Απάοοϊά. Ρ. 41, ΜΙ] θα ὦ ῬΒΠΟΟ ΠΟΥ 
[γαστηῖ. 69, 
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τριωβολιαῖος" τριῶν ὀβολῶν ἄξιος. εὔωνος 1). 

τριοττίς " ὄρνεόν τι 3). 
τρίορχος " ὄρνεον 8). 

τροπαία" ἡ ἐναντία πνοή" οὕτως Σοφοκλῆς 1). 

τρίποδα λέβητα" ἐν Δελφοῖς ἐπὶ τρίποδα κείμενον μαντικοῦ ᾿Απόλ- 

λωνος 5). , 

τρὶς ἕξ ἢ τρεῖς κύβοι" οἱ μὲν τρὶς ἕξ νίκην, οἱ δὲ τρεῖς κύβοι 

κενοί" καὶ τὸ παρ᾽ ἙῤΛριπίδῃ τοιοῦτον" Βέβληκ᾽ ᾿Αχιλλεὺς δύο 

χύβω καὶ τέτταρα" τριῶν γὰρ ὄντων τῶν ἀναρριπτουμένων 

βόλων, δύο μὲν κενοὺς αὐτόν φησι βάλλειν, ἕνα δὲ τὸν 
πέταρτον᾽ διττῶς οὖν ὃ᾽ κύβος δ, τε ἀναρριπτούμενος εἴτε κενὸς 

εἴτε πλήρης εἴη καὶ ἰδίως ὃ κενός" ὅτι δὲ ὃ τρὶς ἕξ βαλὼν 
κατώρθου καὶ Αἰσχύλος ἐν ᾿Αγαμέμνονι παωρίφησι" Τὰ δεσποτῶν 

γὰρ εὖ πεσόντα θήσομαι, Τρὶς ἕξ βαλούσης τῆς ἐμῆς Φρυκτω- 

ρίας 5). 
τριτημόριον" τοὺς ἕξ χαλκοῦς εἴρηκε Φιλήμων τοῦ ὀβολοῦ τριτη- 

μόριον. θαυμάξω οὖν ἐγὼ πῶς τεταρτημόριόν εἶσι δύο χαλκοῖ, 

τριτημόριον δὲ ἕξ" εἰ μὴ ἄρω ἐκεῖνο μὲν κυρίως ὠνομάσθη 

τέταρτον μέρος τοῦ ὀβολοῦ. τὸ δὲ τριτημόριον ὡς ἀπὸ τεσσάρων 

μερῶν ὄντων ἀνὰ δύο χαλκοῦς τρία ἔχον μέρη, ἕξ χαλκοῦς 
συνάγει ἴ). 

1) Οοάοχ τριοβολιμαῖος. Οοττ. ομοὶ. Ζὰὶ δ44. ΄συοαὰθ ἄξιος, ΄ 
Μποηι. Υ1. 477. Οἵ. βίαι. Ρ. 140ὅ. 28. 

2) Οὐοὔοχ τριοπίς. Ὑιάδ ἰηἴτα. ΟἿ. Ηθϑγοῖ. οἱ Εαβί. ρ, 976, ὅ6. 
ΡΙυτα Πδι. ὙΠ]. 2449 ἢ. 

5) Οἵ, Ἠδοογομίαμι. Παροὶ Ατὶδὶ. ἂν. 1206. 
ἅ) Οοάοχ τρίπαια, 564 τνἱάςα δι. Υ1. 2497 Ο οἱ ΤΙοθθοϊ. 

Ῥαᾶγ, ρ. 514, (ἱ. Ργοίβροπι. ρ. 171. 
5) Οἵ. Αρο!]]οη. οἱ Αἰἴποη. ΠΠ. 57 ΒΕ. πο ΥΥΘβοθγαη ἰῃ 

Αηπα]. 98 Πη11 χχχιχ. ρ. 24. Οοάθχ μ. τοῦ ὠ. 
6) ϑαργα νυ. ἢ τρὶς ἕξ, ὉΡ1Ὶ τἱάθ 46 δἀποίαυ!μη8. δ᾽ Π1111ἃ 

ἀρυὰ Πφογοῆ., 500]. Ρ]αί, Τοσο, ΧΙ]. 968 ἢ, Ἰυβὶ. Ρ. 1085. 
605 «αἱ ἀοοοὶ παν !ρ᾽ 415. υϑυϑι σα! απ 6 ΤΌ ]ΘρἢΠΟ 6586, 8566. ροθίδῃη 
μαθόντα ἐπ᾽ αὐτῷ χλευωσύῆναι ὡς εὐτελεῖ, αἰδεσθέντα περιελεῖν 
ὅλον τὸ ἐπεισόδιον. Οἵ ρ. 1414. 2 οἱ Ατὶδὶ. ἤδη. 1400. Ζεποῦ. 
1890. Οὑπι ὅ6}.0]. Ρ]αὶ, οοηγθηϊ ζθποῦ. ὅ25. ΑΘβοΥ}} ὙΘΥβθ 5 
Βιηΐ ἴῃ Αρσάϊη. 52. 

7) ῬΠ]ΘΙΟ 18. νϑιθὰ5 υἱάθ ἂρ θο]]ὰο. ΙΧ. θὅ. 66. Αἀάθ 
Ἠάγροοῦ. Μθογοῦ. [μοχ, υἢδῖ. Βεκκ, ρ. 806, 26.4ἁ. ἢ)6 ποπλ]η]8 
ἴογπηα οἵ. Πδι. Υ1. 2472 Β. 

15 
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Τριτογενής'" αὶ ᾿Αθηνᾶ" ἤτοι ὅτι ἐκ τῆς νηδύος καὶ τῆς μήτρας 

καὶ τῆς κεφαλῆς τοῦ Διὸς ἐξῆλθεν, ἢ ὅτι παρὰ τῷ Τρίτωνι 

τῷ ποταμῷ Λιβύης. ἐγεννήθη. ἢ τρίτῃ φθίνοντος ὡς καὶ ᾿Αθη- 

ναῖοι ἄγουσιν, ἢ ὅτι τρίτη μετ᾽ Αρτεμιν καὶ ᾿Απόλλωνα 

ἐγεννήθη, ἢ ἐπεὶ τριτὼ τὴν κεφαλὴν ᾿Αϑαμᾶνες λέγουσιν, 
“Ν ἢ ἐπεὶ πωρὰ Τρίτωνι ἐγένετο, ἢ τοῦ τρεῖν καὶ εὐλαβεῖσθαι 

» ’ὔ “Ν » [ν4 -ὰ “ ς -Ὁ ᾿ «Ὁ ͵ 

αἰτιῶ. ἢ γεννητική., ὅτι ἀπελούσατο ἕν τῷ Τρίτων! τῷ Λιβύης 

ποταμῷ Ἶ). 
͵ὔ ᾿ Ἁ ’ - ὃ » 

τριτεύς" τὸ τρίτον τοῦ μεδίμνου 3). 

τρίτον ἡμίδρωχιον" δύο δραχμαὶ καὶ τῆς τρίτης ἥμισυ, ὡς εἶναι 

δύο δραχιμὼς καὶ τριώβολον ὃ). ᾿ 
Τριτοπάτορες" Δήμων ἐν τῇ ᾿Ατθίδι φησὶν ἀνέμους εἶναι τοὺς τρι- 

τοπάτορας, Φιλόχορος δὲ τοὺς Τριτοπάτρεις πάντων γεγονέναι 

πρώτους" τὴν μὲν γὰρ γῆν καὶ τὸν ἥλιόν, ῴησιν, ὃν καὶ 
Ξ᾿ Ι - - τὸ Ὁ 9 ᾿ ες ! 3 

Απόλλωνω τότε καλεῖν, γονεῖς αὐτῶν ἐπίςαντο οἱ τότε ἄνθρω- 
Ἀ ς 3 "Α ὔ ᾽ ! Ὶ Ν 5 ͵ 

σοι, τοὺς δ᾽ ἐκ τούτων τρίτους πωτέρας. Φανόδημος δὲ ἐν ς 

φησιν ὅτι μόνοι ᾿Αθηναῖοι θύουσι καὶ εὔχονται αὐτοῖς ὑπὲρ 

γενέσεως παίδων, ὅταν γαμεῖν μέλλωσιν, ἐν δὲ τῷ ᾿Ορφέως 
φυσικῷ ὀνομάζεσθωι τοὺς Τριτοπάτορως ᾿Αμωλκείδην καὶ Πρω- 

ἡν το ᾿ ͵ δ ν " " -» 
τοκλέα καὶ Πρωτοκρέοντα,, θυρωροὺς καὶ φύλακας ὄντας τῶν 

ἀνέμων. Ὃ δὲ τὸ ᾿Ἐξηγητικὸν ποιήσως Οὐρανοῦ καὶ Τῆς φησιν 

αὐτοὺς εἶναι, ὀνόματα δὲ αὐτῶν ἹΚόττον Βριώρεων καὶ Τύγην ἢ). 

1) Οοάθχ ἐγενήθη φδίνοντος --- ἐπεὶ τρίτων --- ἀπελούσατο τῶ. 
ΟΙ. Νιοδπάγαμη ΟΟ]ορμοπίαμη ἂρ Πδβγοῖ. γ. τριτώς Ἐαβίαι ἢ. 
». ὕθ4. 27. 5010]. ΔΡΟΙ], Ἀμοά, ΤΥ. 1511. 5601. Αὐ] βίοριι. 
Νὰ. 989. 

τὴ ἐξ ἢ ΚΝ νι Βμδ αὶ ἴον ἡ} 
ὅ Οἵ. Πάαγρ. οἱ [μοχ. τοὶ, Βδκίς, ρ. 806. 19. Μ. ϑοβιηϊάι. 

Πιάγῃι. Ρ. 548. 
4) ΘΙ Π21Π1|ὰ 864. Ὀγουαβ ἂρ Ηδβγο ίαμη, ἰπ [μ6χ. τἱιϑὶ. Ποῖ, 

Ρ. 807. 16. αὶ οοιηροϑαϊ τὸ ἐξηγητικὸν τὶ νἱάθι νυ 6856 
ΤΙπηοϑιΠΘη68, 4] (6. 60 Ὡγριιηθηϊο ἀἸβραϊαγο ροϊαϊὶ δά ΑΡο]]. 
ΒΠιοὰ. ΙΝ. 1511. Ιυδαίαγ οἷὰ8 Ἐξηνηνικὸν ἰὴ ΑΡο]]οπί πὶ ἃ 
Θ ΟΠ] βία αὐ ΠΠ]. 84:7, Λὰ "απ Ἰοοαμη ΤΊπηοβιθηθ5. αἰδραϊανιξ 
ἄς ποπηῖη Δαῖρω, ἀθ 400 οσὶΐ Λϑὶὰβ Πιοηγϑίαθ, οἷ. παβίαιῃ, 
Ρ. 4ὕ0. 15 οἱ θ48. 4Ι. Οἱ. φυοχὰθ ὅ6Π0]. Αρ0}}. ἢμοά. [Υ͂. 
1090 οἱ Ῥαυβαηϊδπη ἃριὰ Ῥῃοίϊαπη γ. κατουλάδα. Ουοά δ( 
τριτοπάτορας αἰϊϊποὶ, 46 ΟὈβουῦτα ΤῸ οπηϊὰ οοηροοϑοὶὶ ΠΒι, ὙΠ]. 
2414. ἢ, (ὐοἴογαπη π6 Ἰρηογα880. ΥὙἱάθαν, Οαϑαιθοπι5 ἴῃ Απίμηπι. 
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τριτημόριον" ςαϑιμοὸν τινα καλοῦσιν 1). 

τρίτος ἀριξεροῦ " ἐν τοῖς τραγικοῖς χοροῖς τριῶν ὄντων «οἰχὼν 

καὶ ζυγῶν, ὃ μὲν ὠριςερὸς ςοῖχος ὃ πρὸς τῷ θεάτρῳ ἦν, ὃ δὲ 
Ἁ Ἁ “- ! 53 “οΨ.ν Ὁ 

δεξιὸς πρὸς τῷ προσκηνίῳ" συνέβαινεν οὖν τὸν μέσον τοῦ ἀριςεροῦ 

ςοίχου τὴν ἐντιμοτάτην καὶ τὴν οἷον τοῦ πρωτοςάτου «χώραν 

ἐπέχειν καὶ ςάσιν ἢ). 
τρίτου κρατῆρος" τοῦ σωτῆρος, ὃν καὶ τέλειον ἔλεγον " τὸν μὲν 

πρῶτον ᾿Ολυωπίων φασί. τὸν δὲ δεύτερον ἡρώων, τὸν δὲ τρίτον 

᾿Ολυμπικῶς τῷ Σωτῆρι τε καὶ ᾿Ολυμπίῳ 5). 

τρίτος κρατήρ᾽ Διὸς τελείου σωτῆρος " πρῶτος γὰρ τέλειος ὠριθιμὸς 
« ,ὕ Ὡ Ψ Ψ Ν Ἁ ! Ἁ ;ὔ ς ! 9 

ὃ τρία, ὅτι ἔχει ἀρχὴν καὶ τέλος καὶ μέσῳ, ὡς Φιλόχορος ἐν 

τῷ περὶ Ἡμερῶν 1). 

τριοττίς᾽" περιτραχήλιος κόσμος ἔχων τρεῖς οἱονεὶ ὀφδωλιμιούς " καὶ 

μήποτε παρὰ τοὺς ὄσσους ὡς ἀμβλυώττειν ἐν τῷ τ ὅ). 

Τριτοπάτωρ᾽ Τριτοπάτρεις οἱ μὲν ἀνέμους, Φιλόχορος δὲ τοὺς πρώ- 
ες "Ὁ Ἁ Ε] -" Ε Ἁ ! 3 Ἁ - 

τοὺς ἐκ Τῆς καὶ Οὐρανοῦ. ἄρξαντως δὲ γενέσεως" ἐν δὲ τοῖς 

᾿Ορφικοῖς ἀνέμων παῖδας δ). 
τριττύς " τριάς ἴ). 

͵ , ͵ νι ἢ Ν ᾽ Ὁ Ις Ἂ 

τριττύων " θυσίαν " Καλλίμαχος μὲν τὴν ἐκ κριοῦ ταύρου καὶ 

ἴηΠ Αἰἴποη. ΙΧ. 18 οοπιοὶὶ τὸν τὸ Ἐξηγητικὸν ποιήσαντα ΟἸΙά6- 
ἸηΠ 6556. ΓΙ οο5 ἀδϑαϊηίι5 οϑὲ οχ Ερίἰοίηθ Ἠδγροογαιοηΐβ ἰἰ8- 
416 «Θ᾽ θυ β5θ πὴ ἢἰ5] ὨΙΟΥ͂ 5. ΡΥ 5 οἱ 5015 ἴῃ Ἠδγροογαί!οη8 
αὐ! Ἰ556ῖ. ΝΟ ἰοοο οἄτοτο 4ὰἱ Βα οπθ Πιπάογῇαπα Πάγρο- 
οΓαἰΪοἢἶβ8 οατραηΐ. : ; 

1) οάοχ τρίτην ἐρίων ρα ΤῊΪΤΟΓ ΠΟ ΘΙΠΘΠ488586 ῬΟΓΒΟΠΌΠΙ. 
2) ΟἿ. [μεχ. τῃοὶ. Βεκκ. ρ. 444. 15 0}ὴ1᾽ ἀὠριςεροςάτης ἰαυάαιαΓ 

6 (ταϊϊπο. Αἀάδ Ρο]]αο. 11. 161. ΤΥ. 109. 
5) ὕεοῖρα τρίτου κρατῆρος ϑΟρῇο0115 ϑιηϊ, 41] ἴῃ Ναυρ!!ο 

ἤᾶθο αἰχ!ὲ 560. ὅ0}0]. Ῥιπάδν, [ἰοἴμιη. Υ. 10; Ζεῦ παυσίλυπε 
καὶ Διὸς σωτηρίου Σπονδὴ τρίτου κρωτῆρος. ()υοὰ ἰΙορίαγ ἴῃ 
ἤπθ οίοββᾶθ τὸν δὲ τρίτον ἀδβογρίαπι δε 6 Ρ]αὶ. βθρ. ὙΠ]. 
ὕὅ8ό Β. Βοορίῃϊ! ουβογγαῖϊο οϑὶ, {8π| Ρ]6Π118 βθυγαυ! 5600]. Ρ]αϊ. 
ῬΏΠΟΡ. 66 Ὦ, Εἴ ρ]. 86ᾳ. οἱ Ηδβεγοῖ., 

1) ῬΙΘπΙα5. Ἰοσίταν ἃραὰ ὅ50}|0]. Ρ]αϊ. ΟΠατγιη!α, 167 Δ. Ὠυρῖίθχ 
σἰοβϑδὰ ῬΙαϊοηϊοα, ἢ, 6, οχοογρία οχ αἰγτοάαθ Βοϑιμὶ Πῦτο. 

ὅ) Οοάοχ τριόττης. Ὑἱ46 β8ιρτὰ ἃπίθ τρίορχος, ὉΡὶ ἰαυάανὶ 
Βιηάοτῖ, πη Τη65. ὙΠ]. 2449 (, 

6) ΟΥ̓, 5υρτᾶ. 
7 Ἠδβγοθ 5, 

15 ἋῈ 
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κάπρου, Ἴςρος δὲ ἐν μὲν ᾿Απόλλωνος ἐπιφανείαις ἐκ βοῶν αἰγῶν 
ὑῶν ἀρρένων, πάντων τριετῶν 1). 

τριττύς" Φυλῆς μέρος τρίτον" καὶ τριττύαρχος ὃ ἄρχων 3). 

τρίτῳ καὶ τετάρτῳ ἔτει" ἀντὶ τοῦ πρὸ τριῶν καὶ τεσσάρων ἐτῶν. 

οὕτως ᾿Αντιφῶν 5). 
τρίτῳ φάει" τρίτῃ ἡμέρᾳ. 

τριχακτόν" κτένιον. 

τριχαπτόν" τὸ βαμβύκινον ὕφασμα, ἱμάτιον πολυτίμητον 4). 
τριχίδες" θρῖσσαι, διὰ τὸ λεπτὰ ἔχειν ὀςᾷ 5). 

τριχόβρως " θηρίον ὃ τοὺς τῶν περικεφαλαίων λόφους διαβιβρώσκει ω 

τρόπα" δι᾽ ἀςραγάλων παιδιώ ἴ). 

τριχολογεῖν" τὰς τρίχας ἀναλέγεσθωι καὶ περὶ αὐτῶν ΔΑ ΙΔλ 
τροπαϊα" νικητήριω ὃ). 

τροπή" δίωξις 5). 
τροπηλίς" ἡ τῶν σκορόδων δέσμη, ἀπὸ τοῦ εἰλῆσθαι" ἐν δὲ τοῖς 

Σκίροις τῇ ἑορτῇ ἤσθιον σκόροδα ἕνεκα τοῦ ἀπέχεσθαι ᾿ΑΦρο- 

δισίων, ὡς ἂν μὴ μύρων ἀποπνέοιεν " ὡς Φιλόχορος ἐν τῇ πρὸς 

"Αλυπον ἐπιςολῇ 10). 
τροπίας οἶνος᾽ ὁ τετραμμένος καὶ ἐξεςηκώς " ̓Αριξςοφάνης Δαιτα- 

λεῦσιν' Ταχύ νυν πέτου καὶ μὴ τροπίων οἶνον Φέρε 11). 

1) Οἵ, Τι65. Υ΄1. 2477 8. 
2. ΟἿ. 5680]. Ρ]αὶ. θρ. Ν. 470. Α οἱ [μοχῖο, τῃϑῖου. ΒΌκκ. 

Ρ. 506. 34. 
ὃ ΟἿΣ Απίϊαῖι, ΒΚ. ρ. 114. 26. ϑαϊάας. Ῥτὸ Λπμρμοπίο 

Ἰδυσαὶ Απιρμάποημ. ΠΟΙ Οοάοχ ΕΝ δ ΓΟΓΒΟΠ 5. ̓ Αντιφῶν. 
ἰὴ ΟΓ. Ἠοβγομίαιη. Ρ0]}}. 1. 24, Χ. 52. 
5) ὙΙ46 νοοὰθυ!απι ἃρυὰ Ατὶβὶ. ἔᾳ. 662. Αομαγη. 51 ἰθία. 

σ0Π0]. Ρίατα μαροὶ Δίπθη. ὙΠ]. 528 ὦ, ἩθουΟΝ ρ]οβθα οον- 
Τυρία 6ϑί. 

6ὴ Ποίον δὰ Αὐὶβι. Λοπάᾶγη. 1111. Ο, Ἡθογοδ. δὲ ΡαΝ αὐδάν 
7 Οοάοχ τροπάδιωα. Ὠιϊχιὶ Οταϊπα8 Πυλαίᾳ. Οἷ. 86.)0]. Ρ]αι. 

1,γ814.. 206 ἡ οἱ ἀδ οὸ Ιοοὸ οϊποίαμη ρ. 118. Αἀάς Ρο]]αο. 
ΙΧ. 109. 

8) ἩΘΕΥΟ 18. 
9) ἨδΘογομ 5 τροπαί. 
10) Οἱ. Ἠδβγομίυη ν. τριτοπηλίς.υ Υοχ Ἰοριαγ ἀρὰ Ατίβί. 

Λομάτη. 819. Νοπάύμπμη ροιβαηαϊαὰ οδὶ ᾿ὰθο ρ]οβϑα, ΟὐάθΧ χήροις 
1η. ΡΓ. σκήροις ἸῺ οδἱ σκίροις ΘΟΥΓΘΟΙΟΥΙ, 

31) (,. Πεογο πίη. 0}. 1, 248, ΜορΙ, 
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τροπίδια " τὰ εἰς τρόπιν νεὼς εὐθετοῦντα ξύλα" μεταφορικῶς δὲ 

καὶ ἐπὶ καταβολῆς τινος καὶ ἀρχῆς πράγματος" καὶ ὃ τόπος 

ἐφ᾽ οὗ τίθεται ἡ τρόπις " οὕτως Πλάτων ἢ). 

τροπωτῆρες" οἱ ἱμάντες οἱ ἐν τοῖς πλοίοις, ἐν οἷς αἱ κῶπαι περὶ 

τοὺς σκαλμοὺς περιδέονται 3). 
ἔρω» ΔΔ;, 3 τρόπον ἥθος 5). 
͵ δ 3 Χ -" ἊὉ» 57 ᾷ 

τρόπον τινά" ἀντὶ τοῦ καλῶς ἂν Ὦ). 

τροποφορεῖν. 

τροφαλίς" τυρός " οὕτως Εὔπολις δ). 
’ 9 Ἁ -» Ε] Ν Χ ͵ Ἁ "Α 3 Ἂν -»" 9 

τροφή ἀντὶ τοῦ ἀγωγὴ καὶ παιδεία" καὶ τραζ)έν" ἀντὶ τοῦ ἀχθέν, 
͵ ᾿ ι; Ν Ν ς ͵ ς:»ϑ ὦν ἰκον 2 - 

παιϊδευθέν: ἐνίοτε δὲ καὶ διμοίως ἡμῖν" Πολιχεῖνς ἐπιθυμοῦμεν 

δ᾽ αὖ τρίτῳ τινὶ τῶν περὶ τὴν τροφὴν καὶ γέννησιν " τροφὴν 

μὲν γὰρ βρῶμα καὶ πῶμω λέγει, ψέννησιν δὲ τὰ ᾿ΑΦροδίσια" 
3 ΝῸ , , Ν ΡΨ «' -» ! Ι 
ἐν δὲ τρίτῳ ἸπΠολιτείωας " καὶ ὑπὸ τῷ σοφωτάτῳ Χείρωνι τεθραμι- 

μένος" ἀντὶ τοῦ πεπαιδευμένος " ἵνα μὴ ἐναντιῶται ᾿Ομήρῳ 

πεπαιδεῦσθαι λέγοντι τὸν ᾿Αχιλλέω παρὰ Χείρωνι οὐχὶ τεθρά- 

φόαι 5). 
τρόφιμος" ὃ νεώτερος οἰκοδεσπότης 7). 

τροχάξειν" διατρέχειν 8). 

τροχηλατεῖν ἐλαύνειν 5). 

τρόχιμαλον" σωρὸς λίθου" οὕτως ᾿Αριςοφάνης 19). 

1) ΡΙαί. ἴμβεσσ. ὙΠῚ, 805 Α, δ] παποὸ 18 τροπιδεῖα. 
2) Οοηγθηῖ [,6χ. τηθὶ. Βοίκὶις, ρ. ὅ09, 6. ΟἿ, Ρ0]]. 1. 87. Χ. 

1594. Ῥῃοιίία5 πάῦοτα υἱάθίσ 6 ἰθχίοο τηοίοτϊοο, οἵ. βίαι. 
Ρ. 1517. ὅ9. Οἱ, Ηδβγοῖ. 

3) Ηδβγο τα. 
Ἀὴ Οἵ, Παβγοβίαηι. 
5) ΕΡΟΙΙαἸ5 Ἰοοαπη υἱάθ ἀρᾷὰ ὅ0}0], Ατὶβὶ. γοβϑρ. 92, 564 

ποηάμτη ροιβαηδία8 οδὶ π6 ἃ δίθίποκιο αυϊάθῃ. ΡῬῆτχγη. Βεκκ. 
Ρ-. θ6ὕ. 265 οορσίϊαθαὶ Ατὶθὶ, ὕδβρ. 858, ΡΊυγα νἱάθ ἴῃ Τη65. ὙΠ]. 
4512 Β, 

6) οάοχ ἐπιδυμοῦμαι δ᾽ αὖ τρίτων --- Χείρονι ---- ἐναντιῶνται. 
ῬΙαἴοπίβ ἰοοὶ βαηὶ ἤθρ. ΠΥ. 496 .Α. ΠΙ. 591 Ὁ. ΟΥ, Θυβθεν. τηθϑᾶβ 
Οὐ. ἴῃ ΡΙ]αίοποιι, 1864 ρ. ὅδ. 
7 Η. 6. δ]1ὺ85 Π6Υ115. ὙἹΙαθαηίαῦ Μοπμδηαο ἴῃ ἴτασῃὶ. 812 
ΘΙ ηο ΚΙ! οἱ Ποπαίυβ αὐ Τον. 1]. 2, ὕ8, Ρ0]]. Π]. 75. Ἠδογοῖ. 
ΡΙατα 1ἴπ ΤΠ68. Υ1]1. 2517. 

δ) Εἴ, Απῇαϊι. Βοκκ, ρ, 114. 18. 
9) δυο 5. 
10) (οὐθχ τροχίμωλλον. Οοτγ, Α]Ρρογῖα8. Οἱ, Ἠδβγοβίαμῃι. 
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τροχισθεῖσα " βασανισθεῖσα" ἀπὸ τοῦ τροχοῦ ὅπερ ἐςὶν ὄργανον 

βασανις κὸν διατεῖνον τὰ σώματα 1). 

τρόχμαλος" ἡἣ ἐκ λίθων ςρογνύλων αἱμασιά, ἡ περιῳκοδομημένη 

τοῖς χωρίοις 3). 
τρόχις" ἄγγελος ὃ). 

τρόχον" δρόμον" Ἑῤὐριπίδης Μηδείᾳ." ᾿Αλλ᾽ οἵδε παῖδες ἐκ τρόσχων 

πεπαυ μένοι ἢ). ἕν 

τρύβλιον" ὀξυβάφιον, ἐμβάφιον, πινάκιον, ποτήριον 5). 

τρύγη" παντὸς καρποῦ συγκομιδή 5). 

τρυγόνα ψάλλειν" παροιμία " ἐπὶ τῶν φαύλως πραττόντων" ἴσως 

παρὰ τὸ τρύζειν" “Ὡς μή μοι τρύζητε 7). 

τρύγοιπος " ὑλιςήρ᾽ οὕτως ᾿Αριςοφάνης 58). 

τρυγών" τὸ ζῷον" παίζεται δὲ εἰς τὴν τῶν γυναικῶν συνουσίαν 5). 

τρύζει" ψιθυρίζει, γογγύζει, ἀσήμως λωλεῖ" παρὸ καὶ ἡ τρυγῶν, 

ἐπεὶ ἀσήμως φθέγγεται καὶ γογγυςικῶς 10). 

τρύμη" πανοῦργος " ̓Αριςοφάνης 1). 
ε 

τρύξ'" καὶ τὸ γλεῦκος καὶ ἡ ὑποςάθμη" ᾿Αριςοφάνης 132). 
Ὁ 

1) Οοηγνθηῖϊ ἴμοχ. τἰιοῖ. Βοκκ. ρ. 806. 28, αβρίοιϊαν Αηὶὶ- 
Ῥιοη Κατ. Φαρμ. 5.20, Οὗ, Ρῆγγη. Βοικ. ρ. 66. 20. 

2) 76 βαριὰ. ΡΙαυατα Ηδι. Υ11. 2022. 
8) Ἠδβγομίαβ. Βοτγίαββθ ὁχ ἀβθβοῇ. ΡῬτοιῃ. 94!. 
1) Οὐαοχ τροχὸν ---- τροχῶν οἱ ἄλλοι δέ. ΟἿ, Αἰηπιοη. 187 6 

Τιγρμομο οἱ Ἠθβγομίαιη. αν ρ] 15 ἸοοὰΒ δὶ ἴῃ Νθα, γυβ. 46. 
5) Οἵ. Ἠδογοῖ. Ρο]]. ΥἹ. 8ὅ. Χ. 86. 106. Παυὰ τὰτο Αὐ]βίο- 

ΡῬΠδπθ5. Οοάδθχ τρυβλεῖον " ὀξυβαφεῖον, ἐμβαφεῖον. 
Ὑ , ῬΟΠ ασϑ, 
7) α΄. Ηδογομίαμη. ὅ΄᾽ο πὶ [Ἁ]Π]ΟΥ στθοϊϊὰβ φαᾶπη σαοά οθίθυὶ 

Πᾶρθηὶ ργουθυρίαπι πονηρὰ κατὰ τρυγόνα Ψψάλλεις, ὯΡῚ ἰπίθν- 
ῬΓΘίδιϊο πὴ ορΔ] 8886 Υἱάθίαν οὰμη σΘηαΪ 8 νου 5 τρυγόνω, 
ψάλλεις. Νο4ὰ6 ρτόθο ΠΘβυ ἢ}! τρυγονοψάλλειν, νἱὰ. Μ, Βοβμιῃ!αὶ, 
ἨομηθΥὶ Ἰοοιι5 οϑὶ ἴῃ ΠΠ1ὰ4, ,. 911. 

8) Νριῃηρθ Ατίβι. Ρ]αιϊ, 1087. Ποβγοῖν. Οοα. ρϑυρθγὰπι τρυγητός. 
ΟἿ. Ρηγγη. 0]. ρ. 152. 

9) 51Π}}}1Δ ΗΘ ΒΥ ΟΠ ]18. 
10) Οἱ, Ἠοϑγομίαπη οἱ τοι πηι. 
11) [η16]]ΠΠἸσττὰγ Αταὶϑὶ, ΝᾺ, 448, ᾿πάϊάθῃι αἰᾳιθ Ροιΐα5. μααϑὶϊ 

Τπυδίαι ἢ. Ρ. 1017. 7. 
2 Οἵ. Ἠδδγοι. οἱ Ῥμγγπίοιι, ἴ᾽01, ρ. 24, Αὐ᾽βίοριιαποθ μαβϑὶ 

ΡΙαι, 1086, Ρο]], ΥἹ, 18. 
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τρυσίππιον' ἔγκαυμα ἵππου γεγηρακότος ἐπὶ τῆς γνάθου τροχῷ 
Ὁ“ Ἃ [χὰ “᾽ 1 

διωοιον " οὕτως Ἑπολις 1). 

τρυσμός" γογγυσμός ἢ). 
τρυτάνη " ὃ ζυγός ὃ). 

τρύφος ἄρτου" κλάσμα ἄρτου ἢ). 

τρύχεται" κακοπαθεῖται, πονεῖται, τἀλαιπωρεῖ, ἐκνενεύρις αι ὅ). 

τρυχηρώ " ῥωκώδη 5). 
Ι Ν , - ͵ Ν 3 ᾿ 7 

 Τρύχνον " τὴν πόαν θηλυκῶς λέγουσιν τὴν Τρύχνον οὗ τὸν τρύχνον" 

σὺν τῷ σ δὲ φςρύχνον οὐδαμοῦ εὗρον" καὶ παρὰ τὴν παροιμίαν 

τὴν" ἀπαλώτερος τρύχνου, παρῳδὼν ὃ κωμικός ᾧΦησι" "Ἤδη γάρ 

εἶμι μουσικώτερος τρύχνου 7). 

τρυχωθείς " πιασθεὶς ἢ φϑθαρείς ὃ). ᾿ 

τρώγειν" οὐχὶ τὸ ἐσθίειν ἁπλῶς, ἀλλὰ τὰ τραγήματα καὶ τρωκτὰ 
, ἀεὶ ᾿ ἌΞΕΣ. καλούμενα" οὕτως ᾿Αριςοζάνης 5). 

τρῶγες " θηρία τὰ ἐν τοῖς ὀσπρίοις " οὕτως Στράττις 10). 

τρώκτης" ἀποςερητὴς καὶ ἀπατεών, οἷον ἀποτρώψων " Τρώκτης 
9 ει Ἄς ἃ [4 ΑῚ ἈΝ -Ὡ 11 

σφόδρ᾽ ἐςὶν ἅμα σεσηρὼς καὶ γελῶν 1}). 

1) Αἀποίαϊϊο 6ϑὲ Α6}}} ΙοηΥβ81 1, 41 ᾿ἰρϑαμη ΕἸρΟ] 1415 Ἰοσατη 
δαβουίρβογαὶΐ., απθπὶ ΠΟΘ ΠΟΥΪΠῚ5 ὃχ αβίαι ἢ, ρ. 1517. 8, 
ὙΙ46 βυρτα ν. ἵππου τροχός. Πδογοι. Ρ0]], ὙΠ. 186, Οοθοι, 
Μηριηοβ. Χ. 60. 

2) Ηοβγομίυ8. 
38) ἨδβγομίαβΒ. Οἱ. [μοχ. τμοὶ, Βδκκ, ρ. 508, 15. ΟΡ εβοσγγαῖίο- 

ΘΙ ΟΌΙΏ ΒΌρΘΓΙΟΥ 8. ΘΟὨΪ αΠσΘΠΔ8Π| 6586 πάθῃ [αοἰοὶ βίαι. 
Ρ. 1517. 1. 

4) Οἵ. ἨδβγοΒίαπι. 
5) Οοἀόχ ταλαιπωρεῖται. 
6) Ποβγοθίυ5. Ἀοίογο 84 αν, Ττοαά, 496, 
7) ΘΡβονγυαῖίο δὲ Α6]1} ιοη 511, νἱὰθ ἔπαβίαι ἢ. ρ. 1590. ὅ0. 

Ταυάαὶ Πιοηγϑίαβ ΤὨΘΟρΡγαϑίαμη.,, Ζυθα βαρτγὰ υἱάϊπηι8 γ. τιν- 
γάβαρι " Ὠυϊο ᾿ἰσιὰγ τοἀθπάαπὶ ΟΘη860 [ὈΓΙηΠ] ἡ τρύχνος. 
ἘἨΘΟΘη ΙΟΓῸ5 τη] ραπὶ φσρύχνος ἀἴσθτ; ἰρβ6 ἰδία! 8 ἤδης ἴοτ- 
τηϑῖὴ ἢαθοὶ ἴῃ ΠΙΟΠΥ511 γαρτηθηΐο Ζαρα Ἰ᾿ασάαγὶ. ἢδθ ΡΙΓΟΥΘΡΡΙο 
γἱάθ Ῥαγοθιηίοσυ. [{{ ρ. 649. 

δ) (οάθχ φανερωθείς. Οοττοχῖ Τουρία9. ΟἿ, ϑυϊάαιη ν, ἐκ- 
τρυχωθείς. ΟἿ, ὕοροῖ. ηροῃ. Υ111. 71. 

9) Οἵ. Απιαιϊῖ, Βοκκ, ρ, 114. 156. 
10) Οἵ, ὅ86101. Ἠοβίοα, Ορογ. 420. Οὐοάδχ ςράτις. 
11) (οάοχ ἐπιτρώγων. (ογτοχ ΜοΙποϊα5, ϑθηαγία5. αἰ απάς 

Ἰσῃοίαϑ, 
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τύλη" τὸ ἐπὶ τῶν τενόντων Φῦμα ᾿ ᾿Αριςοφάνης 1). 

τύλοι" σκαλιμοὶ πλοίων. 

τύλος" ὃ ἐξέχων ἧλος περὶ ὃν δεσμεύεται ὃ τροπωτήρ 3). 

τύλος" νενεκρωμένη σάρξ, ὠποσκίρρωμω τῶν γονάτων ὃ): 

τυλοῦται" τραυματίζεται, παχύνεται. 

τυμβογέροντες " πέμπτη ἡλικία γερόντων, ὡς καὶ Θεόῴραςος " 

παρωπλῆγες καὶ τῇ διανοίᾳ πωρηλλαν μένοι ἢ). 

τύμβος" τάφος 5). 

τυμβοχοεῖ" θάπτει. 

τυμπανίζεται" ξύλῳ πλήσσεται, ἐκδέρεται καὶ κρέμαται δ). 

τύμπανον" τὸ τοῦ δημίου ξύλον, ᾧ τοὺς παραδιδοιμένους διεκχειρί- 

ζετο" καὶ τὸ ἀποτυμπανίζειν ἐντεῦθεν 7). 
τύωπῶνον " ἐκ δερμάτων ἐςὶ γινόμενον καὶ κρουόμενον ὃ κατεῖχον 

αἱ Βάκχαι ὃ). 

τυννοῦτο" δεικτικῶς τὸ μικρόν 5). 

τυντλάζειν " εἰς πηλὸν ἐμβαίνειν" ᾿Αριξοφάνης 19). 

τυντλάζειν" ἐπιρραίνειν πηλῷ" τύντλος γὰρ ὃ πηλώδης τόπος 13). 
συντλάζειν" αὐτὸ καὶ αὐτὸ λέγειν 13). 
τύντλος" πηλὸς καὶ τάραχος" Μένανδρος 15). 

1) ἔχ Αθὶῖο Πιοηγϑῖο, οἵ. ᾿αβίαιῃ. ρ. 1590. 60. ὕπαγραι 
γοοθίη Ασὶβϑίοριᾶπθβ ἀοηῆατη. 860. ΟἿ Ἠδβγοβίαπι οἱ Ῥο!]αθθηι 
γΠ1:. 199. 

2) Ρουϊποὶ [ουίαββο δὰ Αὐἱδὶ. Ασοῆᾶγη. ὅδ, 
5) Οοηγθη 560]. Ατῇβὶ. !. (ἢ. ΠΘργοῖ. 
4) δ ἰοὺ ἰοοο οἵ. Ὠοῦν. ἴθ Αάνθυβ. Ὑ146 ᾿δαβίαιῃ. Ρ. 1550. 

7 οἱ 1289. 1ὅ. Ῥῇγγη. Βοκκ. ρ. 66. 6, 8566 πηργὶπιὶ5 Νάποᾷκ. 
Ατιβὶ. θγζ. Ρ. 98 η. 

5) ΡΙατα [πὶ [μ6χ. τιιδὶ. Βείείς, ρ. 509. ὅ, χζυᾶθ πϑβοῖο ἃῃ τοίθ- 
τϑηάα 5ἰηΐ δὰ Ρ]αῖ. ἴμορρ. ΙΧ. 872 ἢ. 

6) Οἵ. Ηδβγοῖ. [μοχ. τῆϑι, Βεκῖς, ρ. 458, 12. 
7) Οἵ. Ποβγοῖι. οἱ ΡῸ]}], ὙΠ]. 71. 
) (οάθχ κροῦον. (Ἰ, Ἠοβογοβίαη,. 

οάθχ τύννου. ΟὐοΥΓ. ῬΟΥΒΟΠ8. ΠΠΘΙΏΟΥ ΟΡΙΠΟΙ Αὐἱβὶ, ΤἬρδβιη. 
7Ζ4ὕ. Οἱ, Ποβγοβίασιη. 
Ἢ Ατὶϑῖ, Ραο 1148. (ΟἹ Πρυγοβείσμη. Οὐάοχ εἰσσπηλαιον. 
11) ΟἹ, ΡΏγγη. Βθκκ. ρΡ. 6. 10, 
12) Ὠοργαάθαβ: Βαροηάμπι ἴθγο τευτάζειν' αὖθις καὶ αὖθις λ. 

Ουμ Ρ]οίῖο ον. Πβγοῖ.. 
18) (4, Ποβγομίσμη. 
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τυντλώδους " ἰλυώδους 1). 

τυπτήσεις᾽ οὕτως λέγουσι τὸ μέλλον. ᾿Αριςοφάνης 3). 

τύρβη ἀπόλαυσις ἢ θόρυβος ἢ τάραξις 5). 

τυρευθέντα " κινηθέντα, ταραχθέντα 3). 

τυρεύων " κατασκευάζων ὅ). 
τυρωννεύσασαν" οὐ μόνον τυραννήσασαν" καὶ Πλάτων καὶ ἕτεροι 

τῶν παλαιῶν δ). 
τυρεύεται καὶ τυρεῖται" συνίξαται καὶ συμπήγνυται 7). 

Τυρρηνικὰ σανδάλια" πολυτελῇ 5). 

τυρόκνηςις" μαχαίριον καὶ σχῆμα ἀκόλαςον 5). 

τυροκομεῖον " τάλαρος 19). 

τυροφορεῖον" τὸ ὠναφορεῖον προπερισπῶντες λέγουσιν 1.1). 

τύρσις" ὃ περίβολος τοῦ τείχους 13). 

τύρσος" τὸ ἐν ὕψει ᾧκοδομημένον 13). 

τυφεδανός " τετυφωμένος καὶ ἀσθενής. οἷον καπνός 13). 

τυφλῶν ὀνείρων" ἤτοι τῶν ἀπατηλῶν᾽" καὶ ἴσως περιέπεσε τοῦτο" 

Δοιαὶ γάρ τε πύλαι Ψευξάων εἰσὶν ὀνείρων" ἢ ὅτι μύουσι προσ- 

διωλέγοντωι 15). 

τύφεται" καίεται 15). 

1) (οὐθχ υλώδους. Ὅοτγ. ΡοΙβ5. Ἠθβγοῖ, τυνῷῴῷλώδους. 
2) Ατῖβι, Ρ]αιὶ. 21. Οἵ, ὑοθοὶ. αν. [μθοὶ. ρ. 5885. πϑιῃ. Υ11]. 480. 
5) Οἵ. Ηδβγοῖ. [μοχ. τῃοὶ. Βοκκ. ρ. 508. 27 οἱ Βγοιϊίαη. 8688 

414 Ἰαϊθὶ 5ὰ ὠπόλαυσις ἢ 
4η ΟΥ, Ἠδογομ απ. 
ἜΟΥ [όχ, στῆθι. ΒΚ, ρ. 508. 1ὅ. 
5) ΡΙαῖ. Ῥῃδθαγ. 258 Β, Οοπίπηρθ ο. 9]. 864. 
7) ὙΙ46 βῃργᾶ. ἶ 
8) Ηοβγοῆ. Ρο]}}. Υ11. 86 6 ὐταϊϊπο ἰαυσάαϊὶ. Οὐάθχ τυρηνικώ. 
5) ΟἿ. βδαρτα λέασιν᾽ ἐπὶ τυροκνήςιδος ὁχ Ατἱϑδὶ. Τ γϑιϑίΓ, 281. 

Οοηγνθηϊ Ἠδβγοῖ. 4] τροίϊ8 σχῆμα τῶν ἀκολάςων. 
ΠΟ πδύγοπ. Ρ0]]. 1. 251. ΥἹΙ, 176. 
11) (οάοχ περισπῶντες. Οἷ, Ρο]], 1], 
12) (οπυθηῖϊ ἩΘβυ 5. 
13) Ἠδβγομίυ5,. 
14Ὶ Ηθβγομίυ8. ᾿ὰχ Ατὶδὶ. γ88ρ. 1964, 
15) Ηΐπο οοττῖρθ Πθογοθ. ἀρυά ἤομῃμ, Οάγ55. τ. 662 ]δρ τὰν 

ἀμενηνῶν. 864 418 68 περιέπεσε ὕπαθ ἀποίμθχῃ 511 τυφλῶν 
ὀνείρων ὨΘ50ΙΟ. 

16) Ποβγο 5 τύφεσθαι!. Λὴ οχ αν. Ττοαά, 1467 
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τυφλοπλαςεῖται" τυφλὸς ἀναπλάττετῶι. 

τυφλότερος λεβηρίδος" καὶ" κενότερος λεβηρίδος" ἀμφότερα λέψε- 

τῶι" λεβηρὶς δὲ οἷον λεπηρίς καὶ λέπος τάττεται καὶ ἐπὶ τετ- 

τίγων καὶ πάντων τῶν τὸ γῆρας ἀπολεπομένων 1). 

τυφλότερος σπάλακος" τοῦτο τὸ ψένος οὐκ ἔχει ὀφαλιμούς " Φὴσὶ 

δ᾽ αὐτοὺς Στησίμβροτος ὑπὸ τῆς Τῆς Τυφλωθῆναι διὰ τὸ φϑεί- 

ρειν τοὺς καρπούς" ἔχει γὰρ ὀδόντας μιωρωτάτους καὶ ῥύν χος 

ὡς μυγωλῆς καὶ πόδως ὡς ἄρκτου 3). 

τυφομένης " καπνιζομένης. 

τῦφος " ἀλαζονεία, μωνίῳ 5). 

τυφῶνος " πυρώδους δαίμονος ᾿). 

τυφών. οὐχ ἡ φλὸξ ἡ ἐκ τοῦ ἀέρος, ἀλλ᾽ ἡ ἐκ τῆς ἀναθυμιέ- 

σεὼς συςροζ()ὴ πρὸ τοῦ ἐκπυρωθῆναι, ὡς Πλάτων ἐν Φαίδρῳ 5). 

τυφώς" ὃ κατὰ θώλατταν ὑφ᾽ οὗ τὰ πλοῖα φθείρεται δ). 
τυχηρότερον " εὐτυχέςερον, 

τυχηρῶς" ἐπιτυχῶς 1). 
τύχην ὡπλῶς τὴν ἀγαθὴν τύχην καλοῦσιν. 

τῶ" χωρὶς τοῦ τ ἀντὶ τοῦ διό" καὶ δυϊκῶς ἐπὶ θηλυκοῦ καὶ ὦρσε- 
νικοῦ καὶ οὐδετέρου ὃ). 

τῷ " περισπωμένως διό" καὶ οὕτως ἄνευ τοῦ (. 

τωθάζει" σκώπτει, χλευάζει, λοιδορεῖ, καυχᾶται 5). 
τῶν γὰρ ὑφτάτων χάρις 19). 

1) (οάοχ καὶ λεποςάται --- ἀπολειπομένων. ΟὐοΥτοχὶξ Οοθεὶ. 
Νηθιῃ. Υ1. 480. ΑἸΙιθταμπη ῥτουϑυθ πη ΑΥΙΒΙΟρ ἤδη ΘΠῚ ϑα ρᾶβ86 
ΒΌΒΡΙΟΟΥΙ,, Δ] [ΘΓ ΠῈ ϑιγαϊάδιη,, οἵ, γτοϊίδη. ν. Λεβηρίδος. (ἰοῃ- 
ἢτιηαὶ Δοποριὰβ 19 41] ΡΙατὰ ᾽να οὕ. 

32) (οὐόχ μαργάώλης. ὕοιγθχι Θοππθιάθγαβ. (ἷ, ΠΟΘ ΘΒ μη. 
Ἠίοσθη. 20 1014. [η1. Μίαπιαβ ΓΘΟΘη ἰββ! πη ἴῃ τηλισὶπθ σπάλωξ 
λέγεται ὃ τυφλοπονικός. το Φησὶ δ᾽ αὐτούς πὶ. ὈΓ. σφίσι δ᾽ 
αὐτός. 
κ ΟἹ. Ἠδθγομίαιη. Οοαοχ ὠλαζωνεῖα. 
4) ἘΣ Ρ]αι. Ῥαραάν, 250 Α. Ἠδβγοίιί 8. 
5) Οἵ, Ηοογοῖ. 560]. Αὐὶϑι. ἔᾳ. 511. αν, Ῥίιοθη, 1160. 
6) Οἵ, Ἠδβγομίαῃι. 
ἐν ο. Ατϑί. Λοδάτγη, 200. 

)0 
) 
) 

ἱἷὃ; -: , ΤΠ65. Υ͂. 1704 Β. 

9 τς Τί. [μοχ. οἱ 850}}01, Ρ]αὶ. ΠΙρρ. Ναὶ. 290 Ὦ: 
10) ΑἸΙΌΪ ποι ἰπγϑηΐϊο. (]οθϑὰ οοππαποία ἴῃ (ὑο. οἰΠΠῚ ΒΟΤΙΟΤΟ, 
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τῶν ὄνων οὔ μοι μέλει 1). 
« -“ ͵ ἈΑΡΕ 9 Ν Ν ͵ 3 

τῶν δυνωτῶν τι κέλευ᾽" οὐ γὰρ παρὰ Κενταύροισι 3). 

τῶν ἑχτικῶν τῶν περὶ ἕξιν νοσούντων. 

τῶν ἐπὶ σκηνῆς τῶν θεωτρικῶν 5). 

τῶν τριῶν κακῶν ἕν" λεγόμενόν τι ἐφξι" καὶ Μένανδρος δύο προθεὶς 

ὡς παροιμιῶδες ἐπιλέγει παίζων τὸ" Ἕν γάρ τι τούτων τῶν 

τριῶν ἔχει κακὸν " ταῦτα δὲ εἶναι λέγουσιν ἃ Θηραωμένης 

ὥρισεν προστιμρήμωτα" Ἰολύζηλος Δημοτανδώρεῳ" Τριῶν κακῶν 

ψοῦν ἦν ἑλέσθαι αὐτῷ τι πᾶσ᾽ ἀνάγκη, Ἢ ξύλον ἐφέλκειν ἣ 

πιεῖν κώνειον ἢ προδόντα Τὴν ναῦν ὅπως τάχιςτα τῶν κακῶν 
- - ῥα δα, , ἥ χς Ὡ Ῥ  ΔιἋὋὦ’ὲικ 

ἀπαλλαγῆναι Ταῦτ᾽ ἐςὶ τρίιὼῶ Θηραμένους ἃ σοι Φυλωκτέὲ᾽ ἐςῖν. 

᾿Αριςοφάνης Τριφάλητι" Ἐγὼ γὰρ ἀπὸ Θηρωμένους δέδοικω 

τὰ τρίω ταυτί ᾿). 

᾿Αρχὴ σὺν θεῷ τοῦ Ύ. 

Ὑάλη᾽ ὕαλος 5). 
φΡῈ 2 Ἀ - ς -Ὡ 

ὑάλινῶ" ὥντι τοῦ υᾶλᾶῶ. 

ὕαλος" διὰ τοῦ ἁ, οὐχὶ ὕελος" καὶ θηλυκῶς ἡ ὕχλος" καὶ δάλι- 

γον" ᾿Αριςτοφάνης ᾿Αχωρνεῦσιν: Ἔξ ὑαλίνων ποτηρίων καὶ χρυσί- 

δων" πάντα δὲ τὰ τοιαῦτα διὰ τοῦ ἃ λέγεται δ). 

1) Ὑἱ46 ᾿ηἰογργοίαἰ ποῖ ἀρ ϑυϊάδᾶμη γν. ὠπονέμου. 
2) Ὑογβίοα 8 οϑὲ Τ6]601}1415. ϑαρτγα τάδ᾽ οὐ παρὰ Ιζ. Οἱ, Μοίποῖ,, 

Ετασηιῖ. ὕομημη. [Π. 570. 
δ) Ῥοϑη. ὕοτοπ, ὃ 180 τῶν πὸ τῆς σκηνῆφ. Οὐάοχ δεατρικῶς. 
4) ]Ὼ τοῖβϑὰ Νίθπαπαυι τηα]ϊη τοῦτο. 1286 ΡΟΪΥΖ6]1 συϑιβι 8 

υἱάθ Μοεΐποκ. Βταρσῃί. Οοιηπι. 11]. ρ. 867. Οἱ, Πδβογοῖ. ν. τῶν 
τριῶν ἕν. ϑ0ιοῖ. Ατιβίορῃ. ἤδπ, ὕὅά6., ΑἸϊὰ ἀρυὰ Ζθῃορ. ὅ11. 
ῬοΟΪΎ 2611 γασιηθηίαμη ποηάαιη ροιβαπαίαμῃ οδῖ, οἵ. θυ γα Τα 
αα ϑυϊάαιη. Ο(ΟΡοὶ, Νίπεοιη. Ὗ. 97 5Ξοὐθι : τριῶν κακῶν ἕν γοῦν 
ἑλέσθ᾽ αὐτῷ᾽ ςὶ π. ἀ. Πευποτάθπυς Λαἀάθηά. δὰ δρϊποκ. ρ. 1ὅ: 
τριῶν γὰρ ἕν κακῶν ἑλέσθ᾽ αὐτοῦ᾽ ςὶ π. ὦ. 

5) ΠδβγοΒίυ8. 
6) ΟΡρβογγαίίο δὲ Αθ]}} θίιοηγϑῖὶ, οἵ. Εαρίαιῃ. ρ. 1890. 50. 

Τὸ Πιοηγϑιο τϑρϑίϊνιὶ ῬΒγγ πο 8 Ρ. 186 [0]. οἱ Ββίκίς. ρ. 68. 22. 
ἘΞ ῬὨγγηίοῆο δίοοιιβ οἱ Τπομι. Ν. ρ, 862. ΑὐἹβίορῃδηΐθ νυ βιι 
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ὑβός " κυρτὸς 1). 

ὑβριξοδίκωι" οἱ ἐπὶ τῶν μὴ ἐθελόντων εἰσάγειν τὰς δίκας 3). 
ὕβρις" ἡ μετὰ προπηλωκισμοῦ καὶ ἐπηρείας καὶ αἰκίας αἰκία 

δὲ πληγαὶ μόνον. Λυσίας ἐν τῷ περὶ αἰκίως πρὸς ᾿Ισοκράτην" 

καίτοι τίς οὐκ οἶδεν ὑμῶν ὅτι τὴν μὲν αἰκίων «φρημώτων ἐςὶ 
, - Ἁ Ν - 7 ! "] -- Ὁ - ͵ 

μόνον τιμῆσαι, τοὺς δὲ ὑβρίζειν δόξαντας ἔξεςιν ὑμῖν θανώτῳ 

ζημιοῦν 3). 

ὑγίειων καλοῦσιν ᾿Αττικοὸὶ τὰ πεφυρωμένα οἴνῳ καὶ ἐλαίῳ 

ἄλφιτα καὶ πᾶν ὅτι ἐξ ἱεροῦ Φέρει, οἷον θαλλόν τινὰ ἣ 

ἄλφιτα 3). 
ς ; 3" : , Ὁ Ὰν"- , ! ν 
ὑνιέςερος ὄμφακος" παροιμίω ὥσπερ καὶ ὑγιέξερος ἹΚρότωνος " πολλοὶ 

γὰρ Κροτωνιῶται ἀσκηταί" καὶ ὑγιέξερος κολοκύντης 5). 
ς ! ε" ε ἊΨ ! ᾽ Ν ἽΝ ᾿ Ἐ ! θ 

ὑγρός" ὃ εὐκατάφορος εἰς τὰς ἡδονάς, ῥευμωτιζόμενος 5). 
Ξ ᾿ Ε] ! ᾿ν Ε] ! 7 

ὑγρότης" ἀραιότης καὶ ἀφεέλεια 7). 
ς ἢ τ , 8 
ὑδωτίδες " ςανόνες 8). 

ὑδερῶν" ὑδρωπιῶν 9). 
γέ Ι : Ἀπ - 9 ! Υ ΄ ς - ᾿ ς 

ὕδρων τέμνειν " ἐπὶ τῶν ἀμηχάνων λέγεται" ἱφορεῖται γὰρ, Ὕδρᾳ 

τῇ ἐν Λέρνῃ ἑκωτοντακεφάλῳ τυγ χανούσῃ μαχόμενον Ἡρακλέα, 

ὡς τῶν τεμνομένων αὐτῆς κεφαλῶν ἀνεφύοντο πλείους, κελεῦσαι 

ἸἸολάῳ ἐπικαίειν τὰς τεμνομένας 19). 

ὑδρεύειν " ποτίζειν 11). 

Ἰοσγ Αομᾶτη. 74 864. [δ] οδϑὶ ἐχπωμάτων ΠΟῚ ποτηρίων, οἵ, 
ΒΆΡΓα Υ. ποτηρίων. 

1) Οἱ Ηδβγομίσμῃι. 
2) οι τα] οομηοθαϊᾶθ αρο}}415. Οἵ. Ποβγοῆ. οἱ Ρο!]]αο. 

ΥΠ|. 126. το οἱ Ἰαρθ ᾿Αττικοί γὙ8] βίπη1]6 αφαϊά. 
5) Οἵ. Αἰπιποη, ρ. 9. ἴῃ (οά. (καὶ) αἰκίας ἃ. ΘοΥτ. 
4) Οἵ, Ηδβγοῖ. [μοχ. τοι. ΒΚ. Ρ. 515. 15. Αἰἴῃθη. ΠΠ]. 110 Δ. 

Ι͂ηὴ γοῦρο φέρει νη τοιηδηθί. Αη (ὃ ἱερεὺς) Φέρει 7 
5) (6. [πιτ. δὰ Ζθμορ. ὅ27. Λάάθ Ῥμοῖ. ν. κρότωνος ὉΠ ὙΘΙΙΟΙ 

δϑὲ δχρ]!οαῖο ῬΓΟΥΘΓΌΙ ὑγιέφερος κρότωνος. 

6) Ἠδβγο 08. 
7ὴ (οάοχ ὠφέλεια. Ἐπποπάαϊα Ἰθοῖϊο ἴῃ [μαχ. Βδοἢμη. 
8) ΠΟ ΟΠ υ5. 
9) ΟἹ, θ᾽πά. ἴῃ ΤΠ65. ὙΠ]. 44, ' 
10) Οἵ. ζθημο». ὕ26 οἱ ὅδ]. ῬΙαὶ, ἤθρ. ΕΥ̓. 426 Ε, (οάθχ 

ρτο ἕκαςον τὰ κεφάλῳ. 
11) Ποβγομίυ. 
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ὑδριωςδόροι " ὥσπερ σκαφηφόροι, αἱ μέτοικοι 1). 

ὑδροφόρια  ἕξορτὴ πένθιμος ᾿Αθήνησιν ἐπὶ τοῖς ἐν τῷ κατακλυσμῷ 

ἀπολοιένοις, ὡς ᾿Απολλώνιος 3). 
ὕδωρ αὐτοπαγές " τὸ συνεςηκὸς ἐν τοῖς ἱεροῖς ἢ τὸ αὐτομάτας 

πηγὰς ἔχον. 
[γή Ἀ ,ὔ Ν 5ὌῚΧ “Ν ͵ - 3 5 ͵ 

ὕδωρ δὲ πίνων φρηςφὸν οὐδὲν ἂν τέκοις" τοῦτο ἐξ ἐπιγράμματος 

εἶναι μέρος οἱ μὲν ᾿Ασκληπιάδου, οἱ δὲ Θεαιτήτου φασίν 5). 

ὕδωρ παρῶρρεῖ" ἐπὶ τῶν ἐπαγγελλομένων παντὶ σθένει σπουδάσειν, 

ὡς κἂν εἰς ῥέοντα πλοῖα ἐμβῆναι οὐκ ὀκνησάντων Ἧ). 
ς ͵ ΜΕ ας " ,͵ 3) ! Ν ᾽ 37 

ὑεικὸν" ὡὸς ἴδιον, χοίρου ἔργον" λέγεται τὸν Σωκράτην ἄλλων 

τε πολλῶν παρόντων καὶ τοῦ Ερθυδήμου εἰπεῖν ὅτι ὑεικὸν αὐτῷ 

δοκοίη πάσχειν ὃ Κριτίας, ἐπιθυμῶν Εὐθυδήμῳ προσκνήσασθαι, 

ὥσπερ τὰ ὕδιω τοῖς λίθοις" Ξενοφῶν φησίν ὅ). 
« - ͵ὔ Ν 3 Ι -» ᾽ 4 ͵ 9 Ν ιν - 

ὑηνῶν θρεμμάτων" καὶ ἔδοξέ μοι τοῦτο οὐκ ἀνθρώπινον ἀλλὰ ὑηνῶν 

τινῶν μᾶλλον εἶναι θρεμμάτων" Πλάτων Νόμων ζ΄ δ). 
ς - Ψ ἈΝ Ν Ἀ Ι Ι ΕῚ ! δύντςἐἬ ς - 

ὑηνεῖς" ὕς δὲ δὴ καὶ κυνοκεφάλους λέγων οὐ μόνον αὐτὸς ὑηνεῖς 

ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀκούοντας τοῦτο δρᾶν πρὸς τὰ συγγνράμιμωατά 

μου ἀνωπείθεις οὐ καλῶς ποιῶν. Πλάτων Θεαιτήτῳ "). 

ὕειον" χοίρειον ὃ). 
Ὕης᾽ ἐπίθετον Διονύσου ὡς Κλείδημος " ἐπειδή, φησιν, ἐπιτελοῦμμεν 

Ν ,ὕ ς. »" “ἃ ς Ν “ ! ε ᾿ ͵ δ 
τὰς θυσίας αὐτῷ καθ᾽ ὃν ὁ θεὸς ὕει χρόνον. ὃ δὲ Φερεκύδης τὴν 

Σεμέλην Ὕην λέγεσθαι καὶ τὰς τοῦ Διονύσου τροφοὺς Ὕάἀδας " 

᾿Αριςοφάνης δὲ συγκαταλέγψει ξενικοῖς θεοῖς τὸν ὝἪν 5). 

1) Ἠεβγομία5. ΡῸ]]. ΠῚ. ὅδ. Παροὶ Αὐἱϑὶ. Εἰ]. 758. 
2) Ποβγοθα8. ΜΙΙΓΟΥ πὸ ἰασατ! ΑΡο!]]οηΐαπὶ ; ἰογία856. ἃ] 1ἀ 

4υ18 Ἰαϊοὶ. οάοχ πένθημος. 
 ΝΙχ ορὰιβ δδὲ αὐ ᾿ποπθᾶπη ΠΟ γϑυβαμη (ὐγαῖ]η] 6856. ΕἸρ]- 

στατημηὰ ἴῃ (ταὶ Π ἢ βουγαϊαη οδὶ ἃ0 Αἴμθη. 7. 89 Ὁ. ΟἹ, 
Μοίπεῖ. Ετασιηΐ. οι. [Π. Ρ. 119. 

1) Οοαοχ παρωρέη. ἨΪϊοὸ Ζαοααθ γουϑὰ5 γαῖ! δϑὶ, οἵ, Ζθηορ. 624. 
5) Ιοοὰ8 οιημοηααϊ8 Θυβϑίαὶ ἀρὰ Χεοη, ἤει. ἴ. 2, 80. Οἱ, 

(ορεὶ. Μίπειι. ὙΠ]. 277. 
6) ῬΙαι, ἴκεσο. ΥἼΠ. 819 ἢ. δϑϑαιθηβ οἱοβϑβδᾶ δάμδβδγθὶ ἴῃ 

Οοὐΐοα, 564 νἱάβ ἴ,οχ. Βαδοῆιη. 
7) ῬΙαι, ΤΠοαοὶ. 166 (Ὁ, 00]᾽ πηϊηὰ5 τθοία εἰς τὰ συγγράμματα. 

ΟΓ, Οορεὶ. ηθω. Υ. 108. 
ὅὴ) Τογίαββθ ροβϑᾶ βοτὰ θϑί, (]οβ8. Ῥβαὶπ), ρ. γι. 058. 

υἱείων" χοιρείων. 
5) ὐθάϊάθγη. δἀποίαιοπθπὴ ρουϊίποῦο δἀ Ὠρηιοβϑίῃ. 46 (ον, 
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ὑηνῶν" σκαιῶν καὶ ἀμαθῶν" καὶ ὑηνία" σκαιότης καὶ ἀμαθία " 

οὕτως Καλλίας 1). ὲ 
Ὕης᾽" τοῦ Σαβαζίου ἡ ἐπίκλησις 3). 

ὕθλος" φλυαρία ἢ μωρίω 3). 
υἱῶσαι τὸν παῖδα " υἱὸν ποιῆσαι αὐτὸν θετόν" καὶ υἱώσει" τῇ 

υἱοθεσίᾳ" καὶ υἱώσατο" ἀντὶ τοῦ υἱὸν θετὸν ἐποιήσωτο" καὶ τὰς 

υἱώσεις καὶ τὰς υἱοθεσίας" ἡ χρῆσις παρ᾽ Αἰλιανῷ πολλή 3). 
Ὕλαν κραυγάζειν " ἱςοροῦσιν Ὕλαν τὸν Θειοδάμωαντος καλὸν τὴν 

ὥραν ἐρώμενον Ἡρακλέους, ὅτε συνέπλει τοῖς ᾿Αργοναύταις, 

“ενόμενον δὲ κωτὰ Μυσίαν, ἐξελθεῖν ὑδρευσόμενον, ὑπὸ Νυμω- 

Φῶν δὲ ἀφανισθῆναι" τούτου δὲ ἐπὶ ζήτησιν Πολύφημον πεμ- 

φθέντα κεκραγέναι καὶ ὀνομαςὶ ἀνακαλεῖν τὸν Ὕλαν, μηδὲν 

περαίνοντω " διὸ καὶ τὴν πρροιμείαν ἐπὶ τῶν μηδὲν ἀνυόντων 

λέγεσθαι" καὶ νῦν δὲ ΚΚιωνοὺς ἔτι ἀπομίμημω τῆς ζητήσεως 

ποιουμένους ἑορτάζειν τῷ ἥρωϊ 5). 

Ὕλας" ὄνομνα οἰκέτου βαρβάρου 5). 

ὑλάφριωι" καὶ ὑλαζόμενοι, οἱ ξύλα συλλέγοντες " καὶ ὑληφόροι" 
οἱ ξυλοφόροι ἴ). 

ὕλην" τὸ καθίζον τοῦ οἴνου ἢ τοῦ ὕδατος " οὕτως ᾿Αριςξοφάνης ὃ). 

ὑμεῖς ὦ Μεγαρεῖς οὔτε τρίτοι οὔτε τέταρτοι" ψρησμοῦ κομμάτιόν 
ἐςιν παροιμιαζόμενον οὕτως" Ἵππον Θετταλικὴν Λακεδαιμονίων 

τε γυναῖκα, "Ανδρῶς δ᾽ οἱ πίνουσιν ὕδωρ καλῆς ᾿Αρεθούσης " 

᾽Αλλ᾽ ἔτι καὶ τῶν εἰσὶν ἀμείνονες οἷτε μεσηγὺ Τίρυνθος ναίουσι 

καὶ ᾿Αρκαδίης πολυμήλου, ᾿Αργεῖοι λινοθώρηκες κέντρω πτο- 

᾿ 

5. 260, οἵ, [μ6χ. τῆϑῖ. Βεκκ, ρ. 207. 25. διπη)1ὰ Εαϑια 18 
Ρ. 1155. Θά ᾿ῃηγϑηΐδβθ υἱἀθίυγ ἴῃ Ἰθχίοο τῃθίοσιοο. Ουοα Μοϊπο- 
Κίιβ οοη οἱ ᾿Απολλοφάνης ργοὸ ᾿Αριςοφάνης Ἠμβι. τ, ρ. 267, 
ὨΪΠ118 ἱποουϊαη οϑὶ. (οάθχ κλείδιμος ---- υἵει χρόνου ---ς ὗειν οἱ 
οχ τὸ ὕειν : 

1) ΑἸῖογὰ οἱοββα Ρ]αϊοηὶοα, 
2) ὙΙ46 βαρτὰ οἱ ΡΙιοί, νυ. Σαωβούς. 
5) Ποβγ Ια. 
1) Αἱ πο ᾿πύθηΐϊο ἂρ ΛΟ] πηι. 
5) ΟἿ. ζθμπορ. ὕ21. Ἀρο]]οάοτν, 1. 9. 19. 
6) Ατἱβι. ἔᾳ. 67. 
7 διαϑρίοον ὑλώςριαι [886 υἱϊα]αμη οοιπμοράϊαθ, αἱ ποάφριῶι 

Μαρποιῖ5 οἱ ῬΠΡΥΠΙΟΠΙ οἱ ὑλοζόροι ΑΥ᾿δι οπμ θη Ϊ8.. 
) Ἄροιϊθ αἱ ορίπον [ΟΡ θοίτα8. ἰλύν 800 11. 
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λέμοιο: Ὕμεϊς δ᾽ Αἰγιέες οὔτε τρίτοι οὔτε τέταρτοι Οὔτε 
δυωδέκωτοι οὔτ᾽ ἐν λόγῳ οὔτ᾽ ἐν ἀριθμῷ. Ἱςορεῖ δὲ Μνασέας 

ὅτι Αἰγιεῖς οἱ ἐν ᾿Αχαίῳ καταναυβαχήσαντες Αἰτωλοὺς καὶ 

λαβόντες πεντηκόντορον αὐτῶν, δεκάτην Πυθοῖ ἀνατιθέντες 

ἠρώτων τίνες κρείττονες εἶεν τῶν Ἕλλήνων " ἡ δὲ Πυθία 
ἔχρησεν αὐτοῖς τὰ προκείμενα. Καὶ Ἴων δὲ Αἰγιεῦσι δοθῆναι 

τὸν χρησμὸν ἱςορεῖ. Τινὲς δὲ οἴονται Μεγαρεῦσιν εἰρῆσθαι αὐτὸν 

καὶ προφέρονται" ὝὙμεϊῖς δ᾽ ὦ Μεγαρεῖς οὔτε τρίτοι οὔτε 

τέταρτοι, ὡς καὶ Καλλίμαχος ἐν τοῖς ἐπινραμματίοις " --- τῆς 

δὲ ταλαίνης Νύμφης ὡς Μεγαρέων οὐ λόγος οὐδ᾽ ἀριθμός 1). 

ὑμεναιοῦν" τὸ ἄδειν τὸν ὑμέναιον καὶ συνάπτειν τὸν γάμον. 

ὑμεδαπῶν" τῶν ἐκ τοῦ αὐτοῦ ἐδάφους, συγγενῶν ἢ τῆς αὐτῆς 

χώρας 3). 
ὑμενῶδες. λεπτότατον καὶ οἷον εἰπεῖν ἀερῶδες 3). 

Ὑμήττιον μέλι" τὸ εὔχρηξον πρὸς ἰατρείαν" Ὑμηττὸς δ᾽ ἐςὶ τόπος 

τῆς ᾿Αττικῆς περὶ τὰς ᾿Αθήνας. 

ὑμνηπολείτω" ὑμνείτω ἢ). 
ὑμνεῖν" ὀδύρεσθαι, μέμφεσθαι, λοιδορεῖν" κατ᾽ εὐφημισμὸν ὡς ἐν 

α΄ Πολιτείας 5). 

ὁμνούντων " ὅτι Ψιλῶς ἀντὶ τοῦ λεγόντων " Νόμων ς΄ Πλάτων" 

ψευδῆ φήμην ἡμῶν κατὰ θεῶν ὑμνούντων 5). 

ὕνιν " ῥοπῶλον 7). 
ὑοσκυωμᾶν" μεμηνέναι, παραπαίειν" Φερεκράτης ἹΚοριαννοῖ" Ὕοσ- 

κυαμᾷς ἀνὴρ γέρων ὦν ὃ). 

ὑοσκύαμος" ὃν πίνοντες μαίνονται. 
ὑπάγει" ἐξαπατᾷ. 

ὑπαγωγαί" ἀπάται 5). 

1). ὙἹά6. ογαοα!απη ἰπίοσταπη ἃραἀ ὅ80)0]1. ΤΏΘοον, ΧΙ, 48. 
Οἱ. ζθπορ. 48. ἢς Μηδβθαθ ἱγασιηθηΐο αρὶὶ ΜΘὨ]θγὰ5 Ρ. 109. 

2) ϑαρτὰα Παρυϊηηυ8 ἡμεδαπῶν. Οἱ. Ποογοβίθμι, 
5) Οἵ. Ἠδβγοβίαμη. 
4) Ἡδβγ 8. 
5) ΚοΠο]. Ρ]αῖ, ἤθρ. 1. 529 Β. Ιμερρ. 1Χ. 871 Α. Ο᾽ Τίῃηι. 
ἜΤΗ Ἰόρα ὙΠ]. 829 (Ὁ. 
7) Οἵ. Ἠοδγοϊίαιη. [6χ, Βαομιη, 44, ἢ τὸ τοῦ ἀρότρου. 
8) Οἵ, Πεβγοβίθμῃ,. 
ΕΟ ΤΟΙ, ΤΥ, δ0, 
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ὑπαγωγάς" τὰς ὠναχωρήσεις διώξεις τε καὶ ὑπαγωγψέάς φησι 

Θουκυδίδης 1). 

ὑπάγειν εἰς δίκην" τὸ ἄγειν" καὶ Θουκυδίδης καὶ ἄλλοι ἢ. 

ὑπαγωνεύς" ἐργαλεῖον οἰκοδομικὸν 3). 

ὑπαγωνή" ἡ ταῖς ναυσὶ σκέπη καὶ προσόρμησις. οἷον ὕφορμός τις. 

ὑπαγωγή" ὑποχώρησις 3). 
- ,ὔ Ἐ ς Ἂ Ν ΕΥ̓͂, Ξ Δι ὯΝ Ξ ,ὔ 5 

ὑπαίθριον" ὑπὸ τὸν ἀέρω " καὶ ὑποωιύρον ὁμοίως ὅ). 

ὑπακτέον" πορευτέον. 

ὑπανέντος " ἐνδόντος, 
ς ! ς ! 

υπῶνσαχει" ὑσῶνῶτεέλλει. 

ὑπαντιάζων ὑπαντῶν 5). 
γ4 - 9 ’ - ͵ 5 ἢ “. 

ὕπαρ᾽ ἐγνρηγορώς, ὀπτασία ἀληθής 1). 

ὑπαρκτά" μόνιμα, ὑπάρχοντα. 

ὑπαρξάμενος - κατάρξας ὃ). 

ὑπάρχων" προκατάρχων" Ὡς οὐχ ὑπάρχων ἀλλὰ τιμωρούμενος. 
Ν Ἂς ς Ι τὶ Ε ω Ν 3. ,ὔ 9 Ν ἣν. ͵ 

Καὶ τὸ ὑπάρχειν οὐχ ἄπλως Τὸ εἰνῶᾶ!ι σημαίνει, ἄλλῶ τὸ πᾶλῶδι 

εἶναι καὶ προὐπεῖναι, φθάνειν. Μένανδρος - Οὐχὶ παρακληθέντας 
ς -Ὁ - ἈΝ ς: » 9 - Ε] Ν ἣν ς ᾿ 9 

ὑμᾶς δεῖ γὰρ ἡμῖν εὐνοεῖν, ᾿Αλλὰ καὶ ὑπάρχειν 5). 

ὑπασπιφαί" δορυφόροι 19). 
ὕπαφρον" ὕπουλον, μὴ φανερόν 11). 

1) ΤΕυογά!α65 ΠΠ. 97. 
2) Τῃυογά!άε8 ΠῚ. 70, 
8) ῬΙατα ϑυϊάαβ 4] ΑΥΒίορπαπθὰ οἱ Ἠθγπρραμη ἰαυάαὶ, 

ΟΓ Ἡδογοῖν. δὲ ῬΟΙ. Ὑ11;.120. 
1η Ἠδϑγ 188. 
65) Οἵ. ορθοκ. Ῥῆσγη. Ρ. 251. Ὑἱα. Ηβθβγοῖ. 
6) ΗΪο οχοιαϊ 61} ΙΟΠΥΒ11 οὔβθυγαῖο (6 υοοθα ὑὕπαντάξ, οἵ, 

Ευβιαιῃ. Ρ. 1442. 2. Ποργοῖ. 1δ]ᾳ. Μ. Βοβηημα!. 
7 Οοάοχ ἐγρήγορος. ΟὐοΥγ. 6 [μοχ. Βδοιῃ., Οἵ, ὅ0})0]. ΡΙ]αΐ. 

Ιμρσ. ΧΗ, 969 ΒΡ. 
8) Ῥ]αϊ. Τα. 41 (.. 
9) Ὑρυβίουϊιβ ὡς οὐχ ὑπάρχων ἀλλὰ τιμωρούμενος ἀἰοἰ [6586 

Αὐἰβίασοι! ἰγαρίοὶ 0 ΑἸμθπᾶθο ἂά οα]οθηὶ ΠΡ] ἀθοίπαϊ ἰθνιὶ, 
(ὉΠ ΠΔογοιηοηΐβ ἃ ϑαυϊία ν. ὡς οὐχ, Νθηδησι! ἃ ζβθμπορίο 586]. 
Ἡάροὶ φαοααο Ποιμοβίμθηθ8 ἴῃ ΘΧΟΡΪΟ οΥαἰοηἶ8. ὁ, Νϑᾶθν., δά 
406π| Ἰοοαμη οδὲ ἀοοία ΤΆ ]ΟΥΪ ἃἀποίαϊϊο. Οοάοχ ὑμῖν εὐνοεῖν. 

10) Οἱ. Ποβγοβίαμι. 
11) ΑἀάΙαὶ μή, φὰο ὕοάθχ οᾶγοὶ, οἷ, Πθογομίαιη. ΥοΧχ οϑὶ 

ἰτασίοαὰ 4110 ἰυγὶρ465. αὐϊαν ἤΠ65. 711 οἱ Βοριοοὶοθ ἃρυά 
Εὐγοι ΙΔ, 
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ὑπαχθέντες " ἀπατηθέντες 1). 

ὑπειδόμενος " ὑφορώμενος. 
ε , Ξ , 8 ! Ὁ 

ὑπεζωσμένος " περιβεβλημένος. ὑποσυρόμενος 3). 

ὑπειλημιένον " ὑπονενοη μένον 3). 

ὑπείπομεν" ἀντὶ τοῦ προείπομεν" καὶ ὑπειπεῖν" ὑπαγορεύειν 3). 
ὑπελθεῖν " ὑποδραμεῖν ὅ). 

ὑπενήνεκται" ὑπεσύρη. 

ὑπενοςήσαμεν" ὑπεχωρήσαμεν, ἐπανήλθομεν δ). 
ὑπέπισα ᾿ ὑπεπότισα ἢ). 
ς ͵ Ἂς - δι Ἢ - ὔ Φ ᾿ ὃ ’ Ἁ ’ ὑπέρα᾽ τὸ τοῦ κέρως τοῦ ἱςοῦ σχοινίον, ᾧ ἀνίεταί τε καὶ διατεί- 

νετῶι τὸ σχοινίον " ψέγονε δὲ ἀπὸ τούτου παροιμία ἐπὶ τῶν 

ἃ δεῖ ἔχειν ἀφιέντων, ἃ δὲ μὴ δεῖ κρατούντων 5). 

ὑπεράγασθαι" ὑπερθαυμάζειν. 
«ς - Φ ς δὴ 9 

ὑπεραλεῖται " ὑπερπηδήσει “). 

ὑπερανάςφης" μετανάςης, μετωβάτης 19). 
6 ͵ Ἃ “ἢ Ν Ἀ ς ! Ἁ 5 ΝῚ -Ὁ- 

ὑπερβολήν" τὴν ἀναβολὴν καὶ ὑπέρθεσιν" καὶ ἐν τῷ περὶ τοῦ 

ςεφάνου Δημοσθένης 11). 

ὑπεργαμία." ἡ ὀψιγαμία. 

ὑπερδέξιον χωρίον" εἶχον δ᾽ ὑπερδέξιον χωρίον οἷον χαλεπώτατον, 

Ξενοφῶν φησίν 13). 

ὑπέρδικον " τὸν ὠκροδίκαιον καὶ σφόδρα δίκαιον. 
« - ες ͵ὕ 13 

ὑπερείδουσα " ὑποςηρίζουσα 1). 

1) Ώεοιῃ. ἀθ Ραο. εὶ 10. 
2) Βροοϊϊυ5 δ 1445 ἐπισυρόμενος. 
3) θεη. Ατιβίοου, 5. 6, Ἠδβυοῇ. 
4) Ἐοτγίαββα 6 Τηαογά. 1. δὕ. 
5) Ἠδβγο 8. 
6) ΟἿ, Ηδβγομίαηι. 
7) Ἠδβγο 5. 
8) Οοπγοθηϊ [μ6χ. τἱιοῖ, Βοκκ, Ρ. 512. 15. θυᾶε ἀοϑυηὶ ἴῃ 

ἤπηθ ΒΌΡΡΙ6 οχ ἔιδίαιἢῃ. ρ. 1054. 8 41] δυπάθπι βθααϊαγ, 8οῖ- 
ἸΙοϑῖ ρυουθυθίαμη οδὶ ὠφεὶς τὴν ὑπέραν τὸν πόδα διώκει ὁοχ Ἠγρο- 
τ6 ἀυοίσμη.,, 4ποα ποίαν! Ἠαδγροογαίίοῃ. 

9) Ἠδβγο θυ. 
10) Ἠδβυ ἢ]. 
θη. (ον. κὶ 190. 
ὑπ τρη ΓΑν. ΤΥ 8...3. 
15) Ἡρβγο 5 ὑπερειδούσης. 

18 
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ὑπσερηγώσθην" ὑπερεθαύμασα 1). 
ς , Ξ ε ἢ ν] ,ὔ ν 

ὑπερημερίας " ὑπερβαλούσης ἐκπροθεσμίας 3). 

ὑπερήμερος " ὑπερπρόθεσμος ἢ ἐκπρόθεσμωος 5). ; 

ὑπερήψεροι" οἱ ἐν ταῖς καταδίκαις πρὸς ἔκτισιν ἡμέρως λαβόντες 

καὶ μὴ διαλυσάμενοι. 

ὑπερθέοντες " ὑπερτρέχοντες. 

ὑπερθήσει " οἰκοδομήσει. 
ς ! ΩΣ ! » Ὡ ͵ ἦ ὑπέρινος " ὑπερκεκαθωῤῥμένος " οὕτως Δημήτριος 4). 

ὑπὲρ κάρα φοιτῶντα " ὑπὲρ κεφαλῆς ἐρχόμενον ὅ). 

ὑπσερμαζᾷ" ὑπερτρυφᾷ., πλουτεῖ, ςρηνιᾷ δ). 

ὑπσερνήχεται" ὑπερβαίνει ἴ). 
ὑπεροιαζομένου " ὑπερηφανευομένου δ). 
δ Ὁ τ δ ! 9 

ὑπερορᾶν " ὑπερβλέπειν 5). 

ὑπερόριος" ἐκτὸς τῶν δρίων, ἐξόριςος 19). 

ὑπέροπτον " μεγάλην 11). 

ὑπέρου περιτροπη" ἐπὶ τῶν ταὐτὰ ποιούντων καὶ μηδὲν περαινόν- 

᾿ς σῶν" καὶ αὗται δὲ αἱ παροιμίαι τοῦτο δηλὸῦσιν" ὃ Διὸς Κό- 

ρινθος" καί" αὖθις αὖ Πυθῶδ᾽ ὁδός." καὶ" ὁ Τὴν δοκὸν φέρων" 
καὶ" οὐ τυφλὸς ἀλλ᾽ ἐξώρυκται. Πλάτων ᾿Αδώνιδι" Εὖ: οὐχ 
ὑπέρου μοι περιτροπὴ γενήσεται 132). 

1) Πίπο οοὐγ. ἢ κυ .. 
) Ἐογίαβϑβθ 6 ἤθη. ἔπθυσ, ὃ 49. 
ὅ Οἱ ΠΒάγροοι. οἱ Ρο]]. ΠΠ. 8ὅ. 
ἃ) Οἵ, βυργὰ ἰνῶσθαι. ΟΡ δβδγγαῖίο δὲ Α61}}} ΠΙομπυϑὶ, οἵ, Εαβὶ. 

Ρ.877. 12. Ῥθτγγη. δῖ. ρ. 69. 1ὅ, Ρο]]. 1Υ. 179. γοιϊαπ, 
ἀαϊθη. 1,6χ. Οοροϑὶ. πο. Υ1Π|, 74, 

5) Ῥυν. Η!ρρ. 1059. Ἠαροὶ χυαοαὰς Πδβυοῆ. 
6) (οάοχ ὑπερμαζεῖ. Ἰπχηθηα. ἰδοίιο ἴῃ 1,6χ. Βαοίμῃ. ΟἹ, Π68. 

Ρο]]. ΥἱἹΙ. 25. Αἰπμθη. ΧΥ͂. 6065 ΒΒ. 
7 Ἠδβγο 8. 
8) ϊπο οοΥγ. Πθβγο οι. νὰ ΝΜ, Βοιιηιαι. 
85) Οἵ, Ηεβγομι πηι. 
10) ΤΠ ΒΥ ἢ 5. 
11) (οττίσαπὶ ὑπέρογκον αἱ τοίογαιη δα Ὠθηι. ΡΠ] ρρ. 1, Κ 35. 
12) ὅ0Πο]. Ρ]αὶ. Τμθδοῖ. 209 Ὦ δά, ποιούντων πολλάκις οἱ 

ΑἰΤονὶ ῥσγουθυθίαμα 6 ῬΠΠ]Θπιοπα οἱ ΡῬ]αίοπο 11. ΟἿ, Ῥῆγγη, Βεκκ, 
Ρ-. 11. 12. Ζεμπον, ὕὅ2ὅ. Αρρ. τον. 400. ἄθμῃορ. 221 :θὶᾳ. 
Ιηιϊ. Ῥτουουθίαμι : ὃ τὴν δοκὸν ζέρων Ἰοσίίαν ἂρ Αὐϑίοιοὶ, 
λοι. 1Π. 12. «αἱ Ἰοοῖβ ἰαπάαίαν ἃ Ὠιϊπάοτῆο. Ῥγογθυθίαπι οὐ 
τυφλὸς κτὲ πυβαιιᾶπι ἱΠΥΘΠΪΟ, 

Ὁ 
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ὑπέροφρυς " ὑπερήφανος ᾿). 

ὑπεροψίαν καταφρόνησιν 3). 

ὑπερπαίειν " ὑπερβαίνειν, πλεονάζειν 5). 

ὑπὲρ τὰ Καλλικράώτους " Φησὶ Κλέωρχος ὅτι Καλλικράτης τις 

ἐγένετο ἐν Καρύξςῳ πλουσιώτατος" εἴποτε οὖν ἐθαύμαζον τινὰ 

οἱ ἹΚαρύςξιοι ἐπὶ πλούτῳ, ὑπερβολικῶς ἔλεγον ὑπὲρ τὰ ἹΚαλ- 

λικράτους. ᾿Αριξοτέλης δὲ ᾧησιν ἐν τῇ ᾿Αθηναίων πολιτείᾳ 

Καωλλικράτην τινὰ πρῶτον τοὺς δικαςικοὺς μισθοὺς εἰς ὑπερβολὴν 
"σου “ Ἁ Ἀ , ».Ωω ά 

αὐξῆσαι, ὅθεν καὶ τὴν παροιμίαν εἰρῆσθαι ἢ). 
ς ἥν Ἁ ς ͵ ς Ἀ ἈΝ ͵ πὶ Ν ἈΝ Ὁ ͵ Ὁ 

ὑπὲρ τὰ ἐσκαμμένωα" ὑπὲρ τὰ μέτρω" ἀπὸ δὲ τῶν πεντάθλων ἡ 

μεταφορά" λέγεται δὲ ἀπὸ Φαὔλλου τοῦ πεντάθλου τοῦ Κρο- 
-Ὁ «ἃ - - 

τωνιάτου εἰρῆσθαι, ὃς πεντήκοντω ποδῶν πρότερον ὄντων τῶν 

σκαμμάτων, πρῶτος αὐτὸς ὑπερέβαλε τοῖς πηδήμασι ταῦτα 

ὡς τὸ ἐπίγραμμα λέγει τῆς εἰκόνος αὐτοῦ" Πέντ᾽ ἐπὶ πεντύ- 

κουτῶώ πόδας πήδησε Φάϊλλος, Δίσκευσεν δ᾽ ἑκατὸν πέντ᾽ 

ἀπολειπομένων. Καὶ Πλάτων ἐν ᾧ ἡ ἐπιγραφὴ Κρατύλος περὶ 

ὀνομάτων ὀρθότητος δ). 
Ο Ξ ε ᾽ ! Ἔ ς Ἀ Ἅς ᾿ [6έ ς , θ 

ὕπαιθρον" ὃ οὐρανός" ὑπὸ γὰρ τὸν αἰθέρα ὑπάρχει δ). 

ὑπερτέλλον" ὑπερωνατέλλον 3). 
« ͵ Ξ ς Ι! ! ς ͵ 8 

ὑὕπερτενές " ὑψηλόν, ὑπερέχον 8). 

ὑπερτεροῦν " δεσπόζον 5). 

ὑπερτίθεται " ὠνωβάλλεται. 
ς Ν Ν ͵ ῳ ΝΞ ἐν - ἣ 10 

ὑπὲρ τὸν κατάλογον" ἐπὶ τῶν γεγηρακότων 10). 
ς ΕΟ ποι τ ἐμ ὑπερφερές" μέγα, ὑπερέχον 1.). 

͵ 

1) Οἵ, Πεογομίαπι. 
2) Οἵ, Ηδογοβίθμ. 
3) [μοχ. Βαοθιη. δα. ἐξ οὗ καὶ τὸ ὑπερπεπαικότα. 
ἢ Ζομορ, ὅ29. ([. Βοθοκῃ. θ6ο. Οἷν. Αἰῃ. 1. 882. Οοάθχ 

μύθους ῥτο μισθούς. 
5) Οἵ. 8601. ΡΙαι. Οταῖγ!. 415 Α. Ζοπορ. ὕὅ25. δ υβίαιῃ. 

Ρ. 1691. ὅ2. 8560]. Αὐἱδὶ. Λοῆατη. 214, ἘἈαίρονβ. ΟἸγιηρίοῃ. 
Ῥᾶσ. ῬΘΠΌΪ, ἀοάθχ πρότερος αὐτὸς ῬΓῸ πρῶτος. 

ὅ) Οοάοχ ὕπερόρον. Οοττοχὶὶ (ομοὶ. ΟἿ, θαρτα 800 ἰοοο, Δυ- 
Οα]ὰ5 ἸΘΡΊΤΓ ἴῃ Πηᾶτσ. ἃ ΘΟΥΓ. 

7 6. Ηδβγομίαπι. 
8) ΟἿ, Ἠδβγοβίαμι. 
9) Ποβγ οἰ. 
10) Ποιηοβίι. σ. συντ. Καὶ ἅ. 
11) Ἠδβγο ίυ5. 
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ὑπερφυής " μεγωλοφυΐς. μείζων. 

ὑπέρχρεως" κατάσρεως Ἶ). 

ὑπέρχολος ψενόμενος " ἀντὶ τοῦ ὑπεραγανακτήσας" οὕτως ᾿Αντι- 

φάνης 3). ' 
ὑπεςειλάμην" παρητησάμην, ἀπεκρυψάμην ὅ). 

ὑπέςημεν" ὑπεσχόμεθα. 
ὑπετέθυπτο" ὑπεκαίετο καὶ ἐκέκνιςο" ᾿Απολλοζφάνης ἢ). 

ὑπέχει" ὑφίςαται . 
ὑπεψηνισμένοι" ἀκμαῖοι πρὸς τόκον, ἀπὸ τῶν σύκων τῶν διὰ τοὺς 

ψῆνας πεπείρων. 

ὑπήγετο" ὑπέπειθεν. 

ὑπηνέμια λέγουσιν ὡς ἡμεῖς" ᾿Αριςοῴάνης Δαιδάλῳ" ἘΝνιότε 

πολλαὶ τῶν ἀλεκτρυόνων βίᾳ Ὕπηνέμια τίκτουσιν ὠὰ πολλάκις" 

Πλάτων δὲ ὁ φιλόσοφος ἐν Θεαιτήτῳ ἀνεμιαῖα " καὶ Μένανδρος 
Δακτυλίῳ" -- ἀνεμιωῖον ἐγένετο ὅδ). 

ὑπήνεμοι" ὑπὸ τὸν ἄνεμον ). 

ὑπέρπεδον" ὄρος, βουνὸς, ἔπαρμα γῆς" πέδον γὰρ ἡ γῆ ὃ). 

ὑπηνέμιω τίκτουσι" τὰ οὔρια ἀπὸ τοῦ οὐρίου ἀνέμου λέγουσιν ὃ). 

ὑπήνη" μύςαξ, τὸ γένειον, πώγων, ἢ ἡ τοῦ ἄνω «χείλους τρί- 

χώσις 10). 

1) Ὑοσαρυϊαμπη ᾿ηγσθηῖ Εἰ αβἰαῖῃ. Ρ. 9ὅ8, 24 ἰπ Ἰοχίοο γυποϑιοσίοο. 
Οἱ. Πδβγοῖ. οἱ ΡῸ]]. ΠΙ. 85, ὕσπη ἔλαβι μα} ἰοὺ ΘΟΙΏρΡΟΠΘ 
1,6χ. τῆθὶ. Βεκκ. ρ. 412, 50. Ὑοσδθα]αη οϑὲ ἃραὰ Ὠριηοβίὶ, 
Αρ!ορ. 1. 5.25. Αἱ νἱὰθ ὕοθοὶ. Ηγρειν. ρ. 80. 

2) ΟΥ, Ῥῆτγη. Βεκκ. ρ. 69. 21 οἱ Δπιίαϊ!. Βεκκ. ρ. 11. 2. 
5) ΠοβγΟΒΙυ8. 
Δ) οάοχ κέκνιξο. Ταπὶ τθοὶ 5 βου ῦ68 ὑπεκέκαυτο,. Οἷ, ΟὐΡΒει. 

ἤγροτ. ρΡ. 28. 
5) Ἠβγ 8. 
6) ΟἿ. Αἰμεοη. ΙΧ. 874 Β. ὅ610]. Ατὶϑὶ. ΝῸᾺΡ. 669, Απιίαιι, 

Βεκκ. Ρ.81. 52. Αὐβίορδη18 [γαρτηθηΐαπι 510 Ἰθσι τα. ἰη Οοάΐοο: 
46. 60 οιηϑηδαηάο ῥυᾷθοϊασο πηϑυϊ 8 δὲ Οοθϑίὰβ Ρ]αὶ, (οι. 
Ρ. 67 544. Ρ]αϊομὶβ Ἰοοὺβ οϑὶ 'ἰπ Τποδοίοίο 161 Δ. 

7) (οὐοχ ὑπηνέμιοι. (ὐοντ, Καβίοτ, ΟἿ Κοο]. ὅόρι. Απιὶσ. 418, 
8) Ιὴ τηᾶχρ. ἃ. ΟΟΥΤ. 
8) Ποίοτο δὰ Αὐὶβιορ δ 8 ἱγαστηθηΐϊαμη Ζαρὰ βαργὰ ΠαΡαϊΠη118. 

Οοάοχ οὐράνια αἱ γἱάοιυῦ ῥγίμηο, πᾶπο οὐρίνια " 4: οἱ ἃρδ. ἃ 
ΟΟΥΓΘΟΙΟΓΙΟ. 

10) Οἱ, Ἡδδγοῖ., Ῥο]], Π1, 80. 
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ε , - ε ᾽ “ ΕῚ - Υ̓ - 3. 3.5 ν᾿ 

ὑπηρέσιον" ὑπαγκώνιον τῶν ἐρετῶν ἤγουν κωπηλωτῶν, ἐφ᾽ οὐ 

καθίζουσιν 1). 
ὑπηρέσιον" ὃ διδόμενος μισθὸς τοῖς ὑπηρετοῦσι, τοῖς ςρατευομένοις 

καὶ ἐρέσσουσι καὶ δουλεύουσιν, τοῦ ὀνόματος ἀπὸ τοῦ ὑπηρε- 

τεῖν κληθέντος 3). 

ὑπό τι" ὀλίγον 3). 
ὑποβαθμός " ὑπόβαθρον ἢ). 

ὑποβάθραν" ὑπόβασιν., θεμέλιον 5). 

ὑποβασμόν" ὑποβάθραν 5). 

ὑποβιβάζοντες - ἐλαττοῦντες 7). 

ὑποβιβάζουσιν " ὑποκαταβαίνουσιν 8). 
ς - « ! 4 Θ , ς 9 ἈΝ - 

ὑποβολιμαῖοι" ὑποβαλλόφενοι καὶ εἰσποίητοι, ὡς ἐπὶ τῶν χαφδιρι- 

Φῶν παιδίων, ὥπερ ἑαυτῶν ἀποβάλλουσιν αἱ γυναῖκες 5). 
ἴον - ἢ χ ! ! , 9 - 
ὑπώβολον" ὑποκείμενον πρὸς δάνειον καὶ τόκον" Φερεκράτης Ισνῳ" -- 

οὐχ δρᾷς τὴν οἰκίαν Τὴν Ππουλυτίωνος κειμένην ὑπώβολον 19). 
«ς , . ς Ἁ Ἁ “ ͵ 11 

ὑποβρύχιοι" ὑπὸ τὸ ὕδωρ ποντισθέντες 11). 

ὑπογεγραμ μένη " ἐςιβισμένη " ᾿Αριςοῴφάνης 13). 

ὑπόγειον" ὑπὸ τὴν γῆν 13). 
ὑπόγειος" ὃ ὑποτεταγμένος. 

ὑπογενειάζων " λιτανεύων, ὑπὸ τοῦ γενείου ἁπτόμενος 13). 
ὑπογράφεται" δείκνυται 15). 

") αἵ. Πδβγοι. Ρ0]]. 1. 88, 41}10;. Βοίοτο αδἀ Τῇιαο, 11. 95. 
2) ἴοχ. τιιοὶ, Βοκῖ, ρ. 512, 27. ! 
3) ΑὐἀαΙαΙ τὶ φαοα ἴῃ Οοαϊοο ἀθδϑί. 
4) Οοάοχ ὑπόβαθρος. Οοττγοχὶὶ Ῥουβοηυβ. 
5) Οἵ, Ηδβγοβίθπι. 
6) Ο(Ϊ, Ηβγ οί απ. 
7) Ἠδβγου8. 
8) Οἵ, ΗοβγομαΠι. 
9) Ἠοβγομίαβ: ὡς ἀπὸ τῶν --- ἑχυταῖς ὑποβάλλουσιν. 
10) (οαοχ ὑπόβολλον --- Πολυτίωνος. Οἱ, Ευβίαϊῃ. ρ. [40ὕ, 22, 
11) Ηϊπο οοΥν. Ηδβγοῖ,, υἱάθ 5610]. Ρ]αὶ. Ῥῃαθάνγ. 248 ἀ. 
12) (οάδχ ἐςξειβισμένη. Οἱ, Πδβγοι. Ρο]]. Υ, 102. Βίγῃ. Ν. 
13) Ἠοβγο 5. 
1) Αθβοῆ. Τί. κὶ 61. (ΟἹ, Πθογοῖ. οἱ [μβοχ. τῆοὶ. Βεκί, ρ. 512. 

ὅ. Οοάοχ ἀπὸ τοῦ γ. ἀπο οοΥν. Ῥογβοηυβ, 864. γἱάθ ΡΙθυβοη πηι 
αἀ Ἠοτοάϊδη. ρΡ. 445, 

15) οτίαββο ἀποίαμῃη 6 ΡΪαϊ, [μορρ. ΝΠ. 805 Α. 
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ὑπουλωττίς" ςεῴφάνου εἶδος 1). 
ὑπόνραμμα" ᾧ τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑπογράφουσιν 3). 

ὑπόγυον" ἐγγύτερον, πρόσφατον, νεωςὶ γενόμενον, τὸ πρὸ ὀλίγου 

καὶ μετ᾽ ὀλίγον Ἵ). 

ὑποδεής " ὑπόφοβος ἢ). 

ὑποδενδρυώσαι" ὑποδῦναί που καὶ πτῆἥξαι ὑπὸ σκέπην 5). 

ὑποδέξιος " ὑποδοσεύς. 

ὑποδέρωιω " περιτρωχήλιω δ). 

ὑποδερίδα " δρμίσκον, πλόκιον ἴ). 

ὑποδερίς" κόσμος γυναικεῖος, οἷον δείραιον. 

ὑποδιδώσκωλος᾽ ὃ τῷ χορῷ καταλέγων" διδάσκαλος γὰρ αὐτὸς ὃ 
ποιητής, ὡς ᾿Αριςοφάνης ὃ). 

ὑποδρόμους " ςόμιω 5). 

ὑποδύς " ὑπεισελθών 10). 

ὑποζυγιώδης ἄνθρωπος" ὃ μὴ ἐκ τῆς ἑωυτοῦ προαιρέσεως καὶ προ- 

θυμίως τι πράττων ἀλλ᾽ ἐκ τῆς ἑτέρων κελεύσεως, ὥσπερ καὶ τὰ 

ὑποζύγια" εἴποις δ᾽ ἂν καὶ ὑποζυγιῶδες πρᾶγμα" ᾿Αριςοφάνης 1"). 

ὑπόθεσις " περιοχή. αἰτίῳ 13). 

ὑποικουροῦν " λεληθὸς τι μῖσος ὑποικουροῦν " ἀντὶ τοῦ ὑποτρεῷό- 
μενον καὶ ἐνδομυχοῦν 15). 

1) Οὐ. ἤδδογοι. οἱ ΡῸ]], 1. 108. Αἴποη. ΧΥ͂. 677 Α ἸΙαυάαὶ 
6 ΡΙαίοῃθ (ΟὐοἸηϊοο, 

2) Εἴ, Ποεγοῖ. Είγῃι. Μ. ρ. 782. 10. Ρο]]. Υ. 101. ὙΠ. 90. 
ῬΏγγη. Βοκκ. ρ. 68. 17. ; 

38) Οοάοχ γινόμενον. (Εἴ, Τμ6χ. τιϑὶ. Βεκκ. ρΡ. 515. δῦ. Ηδβγοῖι. 
4) Ῥοιρογαᾶμη ἤδβγοι. ἐσίζοβος, 568. δα]θοϊϊναμη ὑποδεὴς 111ἃ 

βρη Ποαἰ ΟΠ 6. τη] Π] ἃ σγαηητη δ 1οἷ8 Ποἴαχῃ υἱάθίαν. 
5) ΑἸϊὰ ἤδογοιι., 564 ἀοίογίοστα, ἰαϑιαι 5 Ρ. 896. 22. 1ηγνθηϊὶ 

γουραπὶ δενδρυάώζω ἴῃ ἰΘχίοὶθ 5115 Τῇ ΟΥ]ΟΙ5. 
6) ΟἹ. Ποβγοι. Ῥο]], Ὑ. 98, Ἰαβίαι ἢ. Ρ. 1847. 26 κατὰ τοὺς 

παλαιούς. 
7 γι46 405 τηοὐο ᾿ἰαπάδανὶ οἱ ΑὙβιορ δ η15. Γγαστηθηϊαμη ἃραά 

ῬοΙ]. ΝΠ]. 95. 
8) Ῥουία856. ὁ Ρ]αί, Ιοπ. ὅϑ86 Α. ΟΥ. Ποργοῖ. Ρο]}}. Υ, 106 

οἱ [μοχ. τοὶ, Βοκκ, ρ. 250. 9. 
9) Ποβγ ΟΠ 8. 
10) ἨΟΡΥΟἢ 5. 
11) (( Ρηγγη. Βοκκ. ρ. 67. 12. 

12) (. Ποργομίπιι. 
18) Ουΐβ ἢοο αἰχουῖ λεληθός τι μῖσος ὑποικουροῦν, ἢᾶπὶ [τὰρ- 
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ἐοὰ 
ὑποιςόν " Φορητὸν 1). 
ὑποκαθεῖναι τὰς ὀφρῦφ᾽ οἷον παύσασθωι χαλεπαίνοντα καὶ πρᾳότε- 

ρον γενέσθαι" τὸ γὰρ ἀνατεῖνωι τὰς ὀφρῦς ὀργῇς ἐςὶ σημεῖον 3). 

ὑποκατάβασιν" παραχώρησιν. 

ὑποκείσεται" ὑποβληθήσεται 5). 

ὑποκορίζεται" κολακεύει, ὑποκρίνεται ).. 

ὑποκηρυξάμενοι" τὸ ὑπὸ τῷ κήρυκι τῷ δημοσίῳ ςῆναι καὶ ποιῆσαί 

τι διὰ τοῦ κήρυκος φανερῶς 5). 

ὑποκοριζόμενοι " διασύροντες" Ἐενοφῶν φησίν" οἱ δὲ μισοῦντές με 

ὑποκοριζόμενοι ὀνομάζουσι κακίων " ὃ δὲ Δημοσθένης ἐχρήσατο 
“Ψ. ͵ ἄν ὍΝ, -Ὁ ] “ Ἁ ᾿, ν δε 3 “ , 

τῇ λέξει ἐπὶ τοῦ εὐφημοῦντες καὶ τὸ αἰσχρὸν εὐφήμως ὀνομώ- 

ζοντεφ᾽ λέγει γὰρ ἐν τῷ πωραπρεσβείας" αὐθαίρετον αὑτοῖς 
2 , ͵ , κι ,ὔ Ν ς ͵ Χ δ 

ἐπάγονται δουλείαν, Φιλίππου ξενίαν καὶ ἑταιρίαν καὶ τὰ 

τοιαῦτα ὑποκοριζόμενοι ὃ). 
ὑποκοριςικόν" ἔλαττον. 

ὑποκρίνεσθαι " τὸ ἀποκρίνεσθαι οἱ παλαιοί" καὶ ὃ ὑποκριτὴς ἐν- 

τεῦθεν ὃ ἀποκρινόμενος τῷ χορῷ. Θουκυδίδης ζ᾽" οἱ δ᾽ οὐδὲν 

ὑπεκρίνοντο διεφθείροντο" καὶ οἱ Ἔωνες οὕτως" Ἡρόδοτος " οἱ μὲν 
-Ὁ- ς Ι ς ͵ 9 ! 

ταυτῷ υποκρινώενοι Αθηναίων ἀπηλλάττοντο ἢ; 

ὑπολαβών" ὑπονοήσως ἢ ἀποκριθεὶς ἢ ὠντειπών, ἀντικρούσας 8). 

τηθηϊαμη γαοίθυὶ8 βΟΥρίΟΥΪΒ τη] υἱάθίαν, ἰσῆογο. Ὑἱ46 βϑαρτα νυ. 
οἰκουρουμένης. 

1) ΗδβγοΒί5. 
2 Οἵ. ὕμγγη. Βδκκ, ρ. 69. 8. Αρηῆοβοθ βθπαγη ροθίδθ οοιηϊοὶ. 
8) Ηφβγομίαβ, Οοάοχ ὑποκληθήσεται. 
1 Οἵ, Ηοβγομίαμι. Οοάθχ ὑποκριντῶι τὴ. ΡΓ. 
5) Αθβοῖ. Οἷθβ. ὃ 41. Οἵ, Ρο]]. ΕΥ]. 94 οἱ ἴμαχ, τῆδὶ. Βεκκ. 

Ρ. 312. 25. Αρυὰ Μοϊποκίαη πὸη ᾿ἰηγθηΐϊο Νθηδηθεὶ [τρτηθη- 
ἴαπὶ 4υοἀ ΒΔομηηΔηη 5 Παθοὶ ἴῃ ἀπθοῦ, ΠΠ. ρῥ. 878; ὑπεκήρυξεν 
αὐτὴν ἀγαγών. (ἰδίογαπι τη] ᾧανερόν 4πᾶπι Φανερῶς. 

6) Βτουῖαβ 5010]. Ρ]αὶ. ἤθρ. ΠῚ. 400 Β. Οἔ Ρμγγη. Βεκκ. 
Ρ. 47. 81, Μοοτ. Τίπι. ᾿θῖᾳ. μη κ, [π|6]]ΠἸσὰπίαν Χϑη. Μδϑιη. 
Π. 1. 26 εἱ θε. "᾽. 1,, 289. Αἀποίαϊϊο 6ϑὲ ρογάαδιη τη Πη0- 
ΤᾺΡ1Π18, 46 40ἃ αἰχὶ ᾿η ΡΓΟΪΘσοπηθη18 Ρ. 50. [ἢ Χοπορποηίς Τηϊ6- 
θουΐϊα8 ἁὐἀτιηοάθτη δομίθ τοροηϊΐ ὑπὸ κορύζης. 
7 Τῃυογα, Υ11. 44. Ποτοάϊ. ὙΠ]. οχίν. ΟΡ βθγγαιίο οοὲ Δ ] 

ΠΙοη 511 4υδηι 51ὴ60 ἃοίου 8 ΠΟΠλΪη6. τορϑι Εὐϑίαι 5 Ρ. 1487. 
88. ὙΒυογαΙἀ5 Οοαϊοθιμ αὰὸ Ὠίοηγϑ15 αἰθθαϊαν, μ]6 σΟΙΤαρίαπη 
[1556, ΠΟ. οϑὲ ἀπθίαμ. 

8) (, ΠΟ βγ ΟΠ] ΠῚ, 
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ὑπολαπάξας" ὑποκενώσας. 

ὑπὸ μάλης" τὸ ὄνομα μὲν κεῖται παρὰ τοῖς ῥήτορσιν" ὅταν μὲν 
“5 τ 

οὖν ἑνικῶς λέγωσιν, οὕτως αὐτὸ πάντες τάττουσιν μετὰ τῆς 
ἐᾷ Ν - 

προθέσεως, ὅταν δὲ πληθυντικῶς οὐ μάλας λέγουσιν ἀλλὰ 

μασχάλας. Λυσίας" καὶ τὴν μὲν κόμην ψιλὴν ἔχεις, τὰς δὲ 

μασχάλας δασείας 1). , 
ὑπὸ μάλης" μάλην δ᾽ οὐ λέγουσιν ἀλλὰ μασχάλην 3). 
ὑπομηλαφῆσαι" ὑποψηλαφῆσαι ὃ). 

ὑπόνομοος " ὀχετός, διῶρυξ. 
Φ - ὃ 2 - ς “ ἅ 

ὑπονοςῆσαι" ἐπανελθεῖν, ὑποκαταβῆναι ἢ). 

ὑπόξυλος" κίβδηλος, ὡς ὑπόχωλκος" οὕτως Μένανδρος ὅ). 
Φυ.-ἧς ᾿ , , 3 , “ ἷ ΠΑ τιν -»-Ὗ 
ὑπὸ παντὶ λίθῳ σκορπίος" ἐλλείπει ὕπεςι" λέγεται ἐπὶ τῶν κακο- 

ήθων καὶ ἐπὶ ἐριςικῶν ὃ). 

ὑποπίνειν" ἀντὶ τοῦ μεθύσκεσθαι" οὕτως ἸΝικοφῶν 7). 
ὑπόπλεως " μεςὸς ὃ). 
ὑποποιεῖσθαι" ὑποτάσσειν. 

ὑπόπτερος" ταχεῖα 5). 
ε αν Ἀν τα “10 ὑποπτεύω" ὑπονοῶ 3). 
ὑπόροφον" ὑπὸ ςέγην ᾽)). 

᾿» 

1) Βτουΐαβ8 [χ. τοὶ, ΒοκΚ. ρ, ὅ15, ὅ, ῬΠνγ ποι. Εο]. Ρ, 84 
οἱ ἢ} 144. ἀρυὰ Ῥμοὶ. ΡΙυτὰ βουγαυ ΚΌΠΟ]. Ρ]αὶ. ἄονρ. 469 ἢ, 

{01 οβίθπάϊι Γ,γϑίαθ Ἰοοῦμη ἀδϑιμηϊαπη 6888 ΘΧ δρίβίοϊα δα Ῥοια- 

ηἰταιη. Ρ]αγα παροὺ χαοααθ ϑυ]α88. 
ἢ Μαηυβ τϑοθηβ ἴῃ τηᾶγρ. ὥλλὼ τοῦτο τὸ Χῆμα χρῶνται 

ναυχλιοι καθόλου μώλην Χγοντες ὦλλ᾽ οὐ μασχάλην ἣ μασχάλας. 

ΘΙ6] 11 ἱπάϊοαϊ ρατγίθβ ἃ ὈΙΡΠΟρθσο ἃ 8015588. (ἷ, Ρτγοίθροηι. Ρ. 7. 
8) Ἠοϑγομίαβ. ϑαρτγα Ππαραυϊπηαβ μηλαωφῆσαι. 
4) Βοίουιαν 84 Ηδτοάι. 1. 190. Οἱ, Ηδεγοβίυμι. 
5) Ὀϊχὶ 46 ποὺ ἰοθο ἰπ Ῥιοϊοροιηθη]5 ῥ. 26. Λαποίαϊϊο δδὲ Λϑὶιὶ 

Ὠϊοηγ5:}, 4υᾶπι Ρ]Θηΐα8. βθγναυ Ῥνγ πο 5 ἱπ Αποοά. ΒοΚΚ, 

Ρ. 1075. 00}1.. Ρ. 67. 5, γιά (οροίαμα ἴῃ ἥποηι. Χἃ. δά, ΧΙ. 

285 οἱ Η8ι. 111. 895 Β. Ααΐο Ῥγθ]ον. ΡῬοίθιποπ. ρΡ. 86. 
6) Οἵ, Ζθπον. ὅ20. Βίοροη. 7ὕ9. 
77 Απιΐαιι. Β κα, Ρ. 11. 10 δά, Νικοφῶν Πανδώρᾳ. 
8) Ἠδβγομυ8. 
9) Ηδογομίυ5 ὑποπτέρου 404 τοίογιηὶ δα Ρὶπά. ΟἸγρ. ΙΧ, 86. 
10) Οἱ. Ποργομίαμι. 
11) Ῥουβοπα5 ὑπ᾽ ὄροφον. Απ οχ 'ὕαν, τ. 147 (Δ, ἔν, ΕἸθοιν, 

{166 υἱὲ [Ὁτιὴ ὑπώροζφον 4ὰαπ νἱάρ Ἰη[τὰ, 
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ὑποσκάλλειν " ὑπεργ ἀάζεσθχι 1). 

ὑποσακίζειν " ὑπεξαιρεῖν, ἀνωλογοῦν " καὶ ὑποσαωκίζειν τῆς ὁδοῦ 
Φασὶ τὸ προκόπτειν καὶ ὠνωλογοῦν 3). 

ὑπὸ σκότῳ δὲ γεγονώς" σκότιος, ὅπέρ ἐςὶ λαθραῖος, παρθένιος., ὃ 

ὑπὸ παρθένου δοκούσης γεγονώς 3). 

ὕποσμος" ᾧ ὑπονοῶν τι καὶ ὑποπτεύων 4). 
ὑποσμύχουσα " ἔνδον ἐρεθίζουσα. ὑποκαίουσα͵, ὀθὀλίβουσα,, κατα- 

πονοῦσα ὅ). 
ὑπόσπονδος " ὑπὸ φιλίαν ὑποτεταν μένος δ). 

ὑποςάθμη" τρυγίας 7). 
ὑποςειλάμενος" ἀποκρυψάμενος, φοβηθείς 5). 

ὑποςρωμνίους " τοὺς ἐν τῇ φρωμνῇ κειμένους. 

ὑποςέλλεται" ἀὠναδύεται, ὑποκρίνεται, Φεύγει. δολιεύεται 5). 

ὑποσυγχύτως " συγκεχυμένως. 

ὑποσχεῖν" ὑποβαλεῖν, ἀπαιτηθῆναι. ὑποθεῖναι 10). 

ὑποσχέσθαι" ἐκτεῖναι 1). 

ὑποτείνουσιν" ὑποβάώλλουσιν ἢ προτείνονται 13). 

ὑποτείνων " ὑπισχνούμενος 1). 

1) Ατιϑί. Ασομαγη. 1014 πᾶροὶ ὑποσκαλεύειν. 
2) ΟΡβογυαίϊο Αδὶ!ὶ Πιοηγβι1, οἵ. Εὐαβίαι. ρΡ. 940. 16. θΘυοά 

Εἰγπιοίοσυβ δἀάϊ! ῥητορική ἀδιηοπδίγαϊ σ]οβϑᾶτη 6 ῬΠοιο ἀ6βουῖ- 
Ρίδπη 6556. Οἵ, Ρτοίθσοιη. ρ. 171. Εχ Α6]1ο Πιοηγϑίο παρϑὶ ψυοααθ 
ΡΠΓΥ πο 5 Βεοκκ. Ρ. 68, 50. Ῥτο ὠνωλογοῦν ὨοΡΓΑΘ8 5 αΒρ᾽ αἰ Γ 
ἀναλοῦν" τηαϊη ἀνὰ λόγον. 

5) ΡΙαι. Βθρ. Υ. 461 Α, 568 10᾽]᾽Ά᾽ Ἰοριίαν σκότου. 
41 Οἵ, Ἠεβγοβίαμ. 
5) οάοχ ἐνδιερεθίζουσα, 564 γἱάα Πδδγοῦ. Ρίυτα ἴῃ ΤΠ68. 

ΥΠ|. 425 Β. 
6) Οἵ. Ἠδογομίαπι. 
7) Οοάοχ ὑποςαθμίς. Οἵ. Ηδδγοῖι. οἱ ΡΏγγη. 0]. ρ. 24. 
ὅ Βοίοτο δά Ρ]αϊ. ἀροϊοσ. 24 Α: καὶ ὑμᾶς οὔτε μέγα οὔτε 

σμικρὸν ἀποκρυψάμενος ἐγὼ λέγω οὐδ᾽ ὑποςειλάμενος. ΛΑΒΙΡΙα 
Ποϑίγᾶ σίοβθδᾶ, ἸοΟΠΊ 810 8056 Γπι: καὶ ὑμᾶς οὔτε μέγα οὔτε 
σμικρὸν ὑποςειλάμενος ἐγὼ λέγω. 

9) ονίαββθ ρίοβϑα β8ογα. (, ΜΙ. ϑοιμιηιάϊ. ΜΙ α5. ἈΠοη. ΧΙ. 146. 
10) οάοχ ὑπολαβεῖν χαοά οογγοχὶ. οί Ποβγοῃΐυβ. 
11) Νοη ἱπίθ]]Πσο. 
12) Οἵ, [μὸχ. τιβοῖ, Βϑί!ς, ρ, 512, 24. 
1) Οὐάοχ ἐπισχνούμενος. ; 
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ὑποτεμέσθαι! " ἀφελέσθαι. 

ὑποτεμνόμενος " ἐκκόπτων. 

ὑποτεμνόμενος τὸν πλοῦν" ἀντὶ τοῦ διὰ τῶν συντομωτάτων πλέων 

ἵνῳ καταλάβῃ τὸν διωκόμενον. οὕτως Ξενοφῶν φησίν 1). 
ὑποτίτθια " ὑπομάζιω παιδίῳ " καὶ ὑπότιτθον ὁμοίως τὸ ὑποριάζιον 3). 

ὑποτοπεῖσθαι" ὑπονοεῖσθωι " καὶ κωθυποτοπεῖσθαι " τὸ ἐπὶ τὸ «χεῖρον 

ὑπονοεῖν 5). 

ὑποτοπήσας" ὑπονοήσας. 

ὑπὸ τὸν τόνον " ὑφειμένῳ τῷ τῆς φωνῆς τόνῳ. 
ς Ι 5 ͵ Ν ͵ Ν 3 - ς 

ὑποτριρῶ" ἐκ τὲ Φοινίκων καὶ μέλιτος καὶ ἄλλων τινῶν ἄρτυω- 

μάτων ἢ). 
ὁποτροπιάζει " ὑποςρέφει ὅ). 

ὑπὸ τοὺς αὐτοὺς χρόνους" καὶ κατὰ τοὺς αὐτοὺς χρόνους" καὶ ἐν 

τοῖς αὐτοῖς χρόνοις" καὶ ἐν τῷ αὐτῷ ἐνιωυτῷ καὶ κατὰ τὸν 

αὐτὸν ἐνιωυτὸν ὁμοίως" καὶ ἔτει καὶ ἔτος" καὶ χρόνῳ καὶ χρό- 

γους καὶ χρόνον καὶ χρόνοις" [ὑπὸ τοὺς αὐτοὺς χρόνουφ.}] πάντα 

ταῦτα χρήσιμω δ). 

ὕπουλα ἕλκη" τὰ κρυπτά ἢ). 
“ ς ς Ἁ - -Ὁ- ͵ 

ὕπουλοι" οἱ ἐγγὺς τοῦ κατουλωθῆναι μώλωπες. 
ω , ἀπ ! ὃ δ ἘΣ ω ι 
ὕπουλα γόνατα" καὶ ὕπουλον πόδω" καὶ ὕπουλον πεῖρα " καὶ 

σῶμα τὸ φλεγμαῖνον διὰ τινὰς πληγάς, καὶ ἐγγὺς τοῦ. ἀφί- 

ςασθαι ὄν" Κρατῖνος ὃ). 

ὕπουλος " δόλιος φαινόμενος δῆθεν εἰρηνικός, ὡς ἐπὶ τῶν ἑλκῶν τῶν 
2 ͵ 3 Ν ς “ 2 ἣ 3Ψ) ᾿ ! ͵ 

ἐχόντων οὐλὰς ὑγιεῖς ἐπιπολωίως ἔνδοθεν δὲ σηπεδόνως πυώδεις " 

1) Χϑμορῃ. Ἠδβ]]. 1. 6. 15, 46. 4ὰο Ἰἰοοο γἱάθ Οοβροὶ, Μηθιηοβ. 
ὟΙ, ν. 4. 

2) [ἰχ. Βαοῆιη. τὸν ὑπομ. Οἱ, Πδβγοῖ.. 
ὅ) 196 ὑπονοεῖν, οἵ. ῬΙιγγπίοι. Βοκκ. ρ. 67. 80. Οορίϊανίι 

Ατ]βι. ὝΝ 058 Ὁ}1ῚᾺ ᾿ηγϑηϊὶ κόχ᾽ ὑποτοπεῖσθαι αἱ Θχ ἰρ88 ᾿ηίθυ- 
ῬΓοίδίίοηθ ἀρρᾶγοὶ. ὕοάοχ ὑπὸ τὸ χ. 
Η ΟἹ. Ἠδογοῖ., Ῥο]]. Ι. 71, 1105. 

Οοάοχ ὑποτροπάζει. ἴ,δχ. μοὶ. ΒΟΚΚ, Ρ. 512, 19 Παβροὶ ὑσο- 
τροπιαζούσης. Οἷ. Ρῆγγη. πο]. Ρ. 28. βοικίς, ρ. 69, 19. 

6) μηρηδαίϊα5 ἴῃ [μοχ. Βαοῆμη.: κατὰ τὸν αὐτὸν ἐνιωυτὸν καὶ 
ὑπὸ τὸν αὐτὸν ἐνιαυτὸν ὁμοίως. ῬοΥβοηυ5. ἰἃπη Θχριηχὶὶ γοῦρὰ 
ΡΘΡΘΓαπι ἰἰογαία ὑπὸ τοὺς αὐτοὺς χρόνους. 

Οἱ. Ποβγοβίαμι. 
8) Ἰπά! οι Ὠαυβὶὶ Ρηγγη, θ6κκ, ρ, 68, ὃ 
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ἐξ οὗ ἐπὶ τῶν προσποιουμένων μὲν εἶναι χρηφῶν ἀνθρώπων. ὄντων 
δὲ μοχθηρῶν ἐλέχθη οὗτος ὃ λόγος χὸ 

ὑπ᾽ οὔρει" ὑπὸ τῷ ὄρει Ἶ). 

ὑποφέρονται " ὑποβάλλονται" καὶ ἜΘΝΩ ὑποβάλλων 5). 

ὑπόφορος" ὑπεύθυνος, ὑπὸ κίνσον, ὑπὸ τέλος ὅ). 
ὑποφύσεις" παραφυάδες φαύλων λογισμῶν ἔξωθεν Φυόμεγαι. 

ὕπτια " ὑψηλά. 

ὑπτιάζει" ὑποςρέφει. 

ὑπωμοσία " τὸ ἀναβάλλεσθαι δίκην. τινὰ ἤ τι ἄλλο προφάσει τινὶ 

χρώμενον μεθ᾽ ὅρκου ὅ). 

ὑπωμοσία σκῆψις καὶ παραίτησις. 
«ς ͵ Ἁ ς Χ ἈΝ 5 Ν , “ἃ Ν 3 πῇ Ὁ 

ὕπώπια" τὰ ὑπὸ τοὺς ὀφθαλμοὺς πελιώματα ἣ τὰ ἐξ αὐτῶν 

ἐξιόντα πῦα 5). 
« ᾽ « «ες Ἀ Ἀ 4" ͵ 7 

ὑπώρεια" ἡ ὑπὸ τὸ ὄρος πεδιάς 7). 

ὑπώροφον " ὑπόςεγον ὃ). 
ὗς" χοῖρος ἢ σύαγρος 5). 
ὕσας" βρέξας 15). 
κ᾿ 4 Γ᾿; ἜΎΝ -“ “" Ν 2 , , 

ὗς διὰ ῥόδων" ἐπὶ τῶν σκἀιῶν καὶ ἀναγωγων" Κράτης Τείτοσιν. 

ὕσπληξ᾽" φραγέλιον, ἀφετηρία 11). 
ὕσθην᾽ ὠμβρίσθην., ἐρρωντίσθην 13). 
γ4 Ρ Ἁ "δ , 13 

ὕρχαι" τὰ βικώδη κεράμιω 15). 

1) Οἵ. Πεβγομίαμη. Οοάθχ ἐπιπόλεως. 
2) Ο΄,. Ηοεγοβίαμ. 
3) Οἵ. Ηδβγομίυμ. 
4) Ἠοβγοθία8. ἢ 
5) Ο, Βάγροον. ἴμοχ, τηθί. Βοκκ. ρ. 818. 8, -. ΡΟΗ]]. ΥΠ]|. δ6. 

ϑομόιμῃ. (οι. 105. Μοίου. 46 1116 Αἰ. ρΡ. 285. Οοάδχ. καδόρκου. 
6) Βιάϊου!ο Εὐἰιβίαίῃ. ῥ. 914. ὅ8. Οἱ, Ηδργοῖὶ.. 
7) Οοάοχ ὑπορίῶ ῥυγίηθ αἱ γἱάθίαν, ὦ ΘΙ. Π|. ΡὈΓ. δἰ Θουγθοίου. 
8) Οὗ, βιρτγᾶ ὑπόροφον. Οοαοχ Ὕσωροζφον" ὑποςέγην ὈΥΪΠΊΟ τ] 

ὑπόρροφον. Νύπο ὑπ᾽ ὄροφον ἃ οοτ. 
9) Οἵ, Ποβγομβίμμ. 
10) Ἠδβγ ΟΠ 5. 
11) Οἵ, Πδδγοῖ. [μοχ. Βδοῆμη. 800]. Ρ]αὶ. Ῥιιαθάν. δά. Κα: 

-12) οάθχ ὀμβρίσθην ἐραντίσθην. 
12) Ὁτιὴ Ατὶδὶ. ὕο8ρ. 676, ΟἿ, Ἠδογοῖ. ΡῸ]]. Υἱ. 14. Χ. 
ἐς ΡΙατὰ υἱάθ ἀρυὰ Πδι, ὙΠ|. 5602 Ὁ, θομι. ὯΔ ον, ϑαί, 
ἐς θ6. 



ὁρισοί " ἐρυσοί, σπυρίδες '). 

ὑσσάκους " τοὺς πασσάλους " ᾿Αριςφοφάνης Λυσιςράτῃ καὶ οἱ 
Δωριεῖς 3). 

ὑςέρα δεκάτη" ἡ ἐξ εἰκάδος ἡμέρα καλεῖται ὑπὸ τῶν ᾿Αττικῶν, 

ἣν ἡμεῖς πρώτην καὶ εἰκάδα καλοῦμεν. 

ὑςέρας" πληθυντικῶς λέγουσιν οὖχ ὑςέρων 5). 

ὑςριχὶς᾽" καὶ ὕςριξ" ἡ ἐκ τῶν ὑείων τριχῶν μάςιξ 4). 

ὃς ὑπὸ ῥόπαλον δραμεῖται" παροιμία παρὰ Δεινολόχῳ ἐπὶ τῶ 
ἑαυτοὺς εἰς ὄλεθρον ἐμβαλλόντων ὅ). 

ὑφαιρεῖται" παρεκβάλλει. 

ὕφαλοι" ὑποθαλάσσιοι κεκρυμμέναι πέτραι 5). 

ὑφειμένοι " ὑποχείριοι. 
ὑφειμένως " ἐνδιδομένως 7). 
ὕφαλος φάτις " ἢ κρυφία ὃ). 

ὕφεσις " ἐλάττωσις ὃ). 
ὑφεςώς" ἐνυπόςατος 1). 

ὑφηγήσονται" ὑποδείξουσιν. 

ὑφιέμενον" ἐνδιδόμενον 11). 
ὑφιέναι" ἐνδοῦναι "3). 

1 Οἱ. Ηδδγοι. Ἠαδροὶ Αὐιβίορῃμδμθα ἀρὰ Αἰμθη. [Χ, 572 Β. 
2) Ατβίορῃῃ. 1,γϑίβίγ. 1001: ἀὠπήλααν τὼς ἄνδρως ἀπὸ τῶν 

ὑσσάκων. δὶ ἸρΓ Πα] 4 ἰηίοῦ ὑσσάκους οἱ πασσάλους. 
ΘΙΠ11ὰ αυϊάθπι Ππᾶροηὶ Ἠθβγομίαβ 411, 4.08 τἱάθ ἴῃ Τῆ68. 
ὙΠΠ. ὅ10 Β, 564. γϑίιβ οουγαρίθὶα υἱάθίαν, οἂἱϊ τηθάθθου 8ογὶ- 
Ῥεπάο τοὺς πυσσάχους. Ὑιάο Ηδφϑγοι.: Πύσσαχος" ξύλον καμ- 
πύλον τοῖς μοσχοῖς περὶ τοὺς μυκτῆρας τιθέμενον ὃ κωλύει θηλά- 
ζειν. ἘΔ οτο5. ΤἼΘΒΔΌΓΙ ἰὰπὶ Δρπογθγαηὶ ὕσσακος ἰάθη 6586 4υοά 
σπύσσαχος. 

3) Μίῖτγα οβϑβθγυδίϊο. 
4) Οἵ, Ηδογοι. Ἡαροὶ ὑςριχίς Ατὶδ: Ραο. 746. Ρ]υγα νυἱάθ 

ἴῃ Τη68. ΥΠ|. ὅ24 Β. Οοάοχ ὑςριχὶς καὶ ὕςηρξ ---- υἱων τὴ. ὈΓ. 
5) ΟἹ, Ἠοβγομίαπι οἱ Ῥαγοθιηϊορταρἢοϑ8. 
δ) Α΄, Ποβγομίαμπι. 
7) ΠΟΘ ΟΠ ἶ5 τϑοι 8 ἐνδεδομένως. 
8) ἨδβγοΒ 8. 
9) ΡΙατα Ἠδβυ 8. 
10) Ἠοβγομίυ8. 
1) ΡΙατα ἢ ογο μία. 
12) (οὐοχ ὑπενδοῦναι. 
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ὑφιζάνει" ὑποκαθέζεται, ἐλαττοῦται 1). 
ὑφιςάς" ὑποςάς. ὑποτιθείς 3). 

ὑφόλμιον" ἐπὶ τῶν αὐλῶν Φερεκράτης 5). 

ὑφόρμια" κόσμου εἶδος 3). 
ὑφορμοῦν" ἀπαντοῦν, ἐναντιούμενον ὅ). 
ὕφος" ὑφεύς, Φερεκράτης 5). 
ὑφωμαδόν " ὁμοθυμαδὸν Ἴ). 

ὑψαυχεῖν " ὑψηλοφρονεῖν ὃ). 

ὁψικρατεῖν" τὰ ἐν τῷ ὕψει κρατεῖν. 

ὑψιμέδοντες " ἐν ὕψει βασιλεύοντες 5). 

ὑψιφοίτης" ὑψηλοπόρος ἢ ὑψηλόζρων ἈΜᾺ 

ὑψοῦ διῴττει" ἐν ὕψει δρμᾷ καὶ τρέχει 1}). 

ὧν" βρέχων 13). 

᾿Αρχὴ σὺν θεῷ τοῦ Φ. 

Φαγανθρώπων" ἀκαθάρτων 13). 

φαγύλιον " μαρσίππιον 14). 

Φιαεσφόρους" φΦωτοφόρους, φωτὸς παρεκτικάς, γνώσει Φωτιζούσας 5). 

φάθι" εἶπέ 15). 

1) Ε΄. Ἠδβγοβίαῃι. 
3) ἤθοιο Ἠδβυομι8. Ομ ὑποςάς. , 
5) Οοάοχ ὦπό. ΟἿ, βαρτα νυ. ὅλμοι. Ἠδβγοι. Ρ0]]. [Υ. 70. 
ν Οοάοχ ὑφορμία. ἘΦ τῃϑίουγϊοο ἰθχίοο ἃρυὰ ᾿ππβι. Ρ. 1788. 46. 
5) οάοχ ἀὠπατοῦν. Οοτγ. Ῥογβοῆιβ8. Ἀθοίϊ8 50 11068 ὠπαντῶν. 

6. ἨΘβγομίαπι. 
6) Ρτο ὑφεύς Μεϊποκίαβ ὑφή. 
7) Μίιγυμπη. γοοαὈα] τη. 
8) Ἠδβγομίυ8. Ῥῇγγη. Βοκκ. ρ, 68. 4 6 ϑορβιοοὶθ ἰαυάαι. 
5) Ποβγομ 8 ὑψιμέδων. 
10) Οἢ, Ποβγομβίαμη. Οοάοχ ὑψόφρων. 
) ΘΠ. ν Ἠδβγο 8. 
) ΠοβγοΒΙα5, 
) Ποβγοθῖα8. ΕΣ ροοία αἱ νἱάοίαν, 

11) Ηδβγοῃϊα5 φΦόγνυλοι. 
) Ηδβγοθῖα8 φαεσφόρος. 
) ΟἿ, Μοου. Ρίυγα ἴῃ ΤἼ|65. ΥΠ|, 741 Β. 
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Φαιδρός" καθαρός 1). 
ὃ Ι - Ἁ ΝΥ Ἀ ἔ ͵ 2 

Φαιδρωπὸν" τὸ τερπνὸν καὶ χάριεν πρόσωπον 3). 

φαῖεν" εἴποιεν ὃ). 
φαίημεν" εἴποιμεν ἢ). 
Φαινόλης" χιτῶν" οἱ δὲ παλαιοὶ ἐφες ρίδω 5). 

Φαιδρυντής" ὃ φαιδρύνων τὰ ἀγάλμωτα δ). 

φΦαικῷ ἀκμάζοντι καὶ λωμπρῷ" οὕτως Σοφοκλῆς ἢ). 

Φαιόν" χρῶμω σύνθετον ἐκ μέλανος καὶ λευκοῦ, ἤγουν μυύϊνον 38}. 

Φάκελον " Φορτίον ἢ εὐάλωτον 5). 
φαινόμενα -" Πλάτων Πολιτείας δεκάτῃ" Φαινόμενω οὐ μέντοι ὄντα 

γέ που τῇ ἀληθείᾳ" ἀντὶ τοῦ φαντασίων ἀποτελοῦντα οὐ μέντοι 
γε ὄντω 19). 

Φάκελος" τὸ τῆς κεφαλῆς φόρημα. 

Φακῆ" τὸ ἕψημα τοῦ φακοῦ 11). 
ΤῸ Νὰ 5) ΠῚ “. 12 φΦακός" τὸ ὄσπριον ὠμόν 13). 

φάλαγγες" ςἰχες, τάξεις" οἱ δὲ τὸ ἐκ πλειόνων τάξεων ὁπλιτικὸν 
- ! Ν Ν -Ὁ ’ 3) Χ Ν ς 

πλῆθος" λέγεται καὶ τὰ τῶν δακτύλων ἄρθρω᾽ καὶ νεὼς ὕπε- 
’ " 3] Χ Ἀ μ Ἁ , 

ρείσματα" ἔνιοι καὶ τὸ ςρονγύλον ξύλον καὶ σύμμετρον ᾧΦα- 

λάγγιον" λέγεται καὶ τοῦ ζυγοῦ ὃ κανὼν φάλαγξ" καὶ ἐπὶ 

τῆς νεὼς ἡ διαβάθρα" καὶ ὃ ἀράχνης δὲ ὃν ἔνιοι φαλάγγιον" 

καὶ οἱ κόρακες δὲ παρ᾽ ᾿Αττικοῖς φαλάγσιω 15). 
- 

1) Ηρ γοβ 8. 
2) Οἱ, Ηδβγομίαμι. 
8) ΠΟΒγΟΒΙ 5. 
1) Ηδβγο μας Φαῖμεν. 
5) ΟἿ. Ἠδογομίαμῃ οἱ Ρο]]. ὙΠ]. 61. 
6) Τιοχίο, τϑίου. βδκκ. ρ. 514. 10. Οἵ, θδβγοι. Ρ]ανα ἃρυᾶ 

Ῥαιυϑ9. Υ. 14. ὅ. 
7) ῬΙατα νἱάθ ἀρὰ Ηδβγομίπμῃηι. 
8) Οἵ. Ρ]αι. Τίη). 68 ἢ. Βορ. ΙΧ. ὅϑύῦ Α. Οοάοχ μύηνον. 
9) ΤΠ 16] ρόγθῖη Φορτίον εὐάγκαλον. ΠΘΒΥΟΒΙ 5. Ομ ἤ. 

10) ῬΙαι. ἤθρ. Χ. ὅ96 οχίν. 
11) Οοάοχ ἕψεμα. 
12) Οἵ, Ποτοάϊαη. Ρίοιβ. 457. ίοογ. Αιηηοη. ρ, 141. Τβομα, ἢ 

Ν. ρ. 882. Ηϑι. ΥἼΠ]|Ι. 98. ᾿ 
18) Βρἀα!ἀοτῖπι οΡβουυα!οπθὴ Λ6}10 ΠΙοηγβίο ὁ» Εαβὶ. Ρ. 924. 

6. ΟἿ, δαβίαι. Ρ. 140. 9; 469. 10 οἱ Απίίαϊι, ΒΕκκΚ, Ρ. 115. 
420, ΡῬ]αϊοη 5 Οομϊοὶ Γτασιηθη! απ γἱ ἰηΐγα, 
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φαλάγψιον " γένος ὄφεως ὥς ᾧησι Νίκανδρος 1). 

φαλλικόν" ποίημα αὐτοσχέδιον ἐπὶ τῷ φΦαλλῷ ἀδόμενον 3). 
φαλακρὸν" ἀντὶ τοῦ κεφαλὴν φαλακρᾶν 5). 

φάλανθοι " φωλωκροί" ἄνθος γὰρ ἡ λευκὴ θρίξ ἢ). 

φάλαγξ' θηλυκῶς ὁ ἀράχνης" Πλάτων Ἑλλάδι" Εἴξασιν ἡμῖν οἱ 

γόμοι τούτοισι τοῖσι λεπτοῖς Δρανχνίοις ἂν τοῖσι τοίχοις ἣ 

φάλαγξ ὑφαίνει 5). 

Φαληρεύς" πολίτης 5). 

Φαλλοί" μόριω δερμάτινα. 

φαλάκρότερος εὐδίας 7). 
φαμέν" λέγομεν ὃ). 

φάναι" εἰπεῖν 5). 

φάνας" τὰς ἐκλάμψεις 19). 

Φανίον" τόπος εἰς ὃν τὰ καθάρματα ἐξέβαλον. 

φανόν" λευκόν, λαμπρόν" οὕτως Φρύνιχος 11). 

Φανότερον" λαμπρότερον 15). 

φανός᾽ λαμπὰς ἡ ἐκ κλημάτων" οὕτως Μένανδρος 1). 

1) Οἱ, Ἠδογομίαπη οἱ ἴμοχ. τἰιοὶ. Βοῖτκ. ρ. 514. 18. [Γηαϊοαϊυν 
Νιοαπά. Τῆοτν, 8. 

2) Ατὶβί. Αομᾶση, 261. ἀοάοθχ Φάλαικον. 
3) Μα πη ὠντὶ τοῦ κεφαλὴν φΦαλόν, 486 δβὶ ἱπθρία συϑίθι πη 

οἰγηηοϊοσία, οἷ. Βίγηι. ρΡ. 787. ὅ οἱ ὅοῇῃο!. ἤοπι. Πίδα. ν. 799. 
4) Ἄονὰ ἰογπιὰ οὶ φώλαντος - Φάλανθος Θχοορ!ςαγαηΐ Οἱ ὙΠΟ] ΟΘῚ 

΄υϊάαπι ἱπορίϊ. Οἱ. Ἠδθβγοι. Ῥῆγγῃ. θ6κκ. ρ. 106. 81 οἱ 71, 17. 
5) Οοάόχ ἐοίκασιν ἡμῖν οἱ ν. τουτοισὶ τοῖσι λεπτοῖσιν ἃ. ἃ τ. 

τοίχοισιν ἡ φάλαξ ὑ. ἴοῦμὰ ἀοροηηὰβ Α6]1ο Ὠοηγϑῖο, οἱ. Εὐπβὶ. 
.924, 6. )ὲ ῬΙαιοπ β ἱγαρτηθηϊο οημοπάδηο τὰς οι δία 

οἱ Οοθείυμῃ ἴῃ Ῥ]αἰοηῖβ ὕοπι. ἢ 6}}. Ρ. 19. Ῥοϊαϊίπς Ῥ]αίο 8011- 
Ῥεῖ ὠραχνιδίοις Ἰ. 

6) Οἵ, Ηδτροογδι!οπθηι. 
7) Τύχοϊα!! ᾿πιογρτγοίαϊο. (Οἵ, Ποηλοῖγ. ἀ6 Ε]οουΐ, 162. - 
8) ΠΟΘ ΟὨ 8. 
9) ΠΟΥ ΟΒΙ8. 
10) ρογοι. Εοτγίδββο γβριοαγ ὑὰγ. ἈΠ65. 945. νϑ] ]οη. ὅ80. 
1) Νοὴ ἰαυθαϊαν ῬΠΓΥΠΙΟ 5 σταπημηδί!ο8., ΟὈΪ 5. ρᾶγίθ8. Π0}]86 

πὶ ἴῃ ῬΠΟΝΙ ἰοχίοο, 5864. δἰιθγαίου ροθίὰᾶ ; ΠΠΟΠ6Ὸ ἢο6 ῬΙΌΡΙΟΥ 
Ῥῆτγγη. Βεκκ. ρ. ὅ0. 1ὅ. 

12) ἡ ΡΙαῖ, ἤορ. ὙΠ]. 518 Α. 510 ϑΈΡΟΙΟΥ οἱοβθα ἀποῖα οὐἱΐ 
6 ῬιΙαι. Ρῃαθάν. 206 ἢ. 

15). Οἱ, Πθόγοῖ. ῬΏτγη. Βοκὶς, ῥ. ὅ0. 25, [50], ρ. 18, Αἰμοη. 
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Φανοτεύς" ἡ πόλις οὐχὶ Πανοπεύς 1). 
φαντασία " ἐνύπνιον ἢ ἴνδαλμα ἢ ἀποκάλυψις θεία. 

φαντασιοκοπεῖς "). 

φαντάζομαι" συκοφαντοῦ μαι" οὕτως ᾿Αριςοζάνης 5). 

φαντασμάτων" ἀντὶ τοῦ ψευδῶν φαντασιῶν 3). 
͵ ύ Ξ Ν 6 Ἄ ἈΝ ἢ Ἁ ν. ͵ 

φάρκτεσθαι" τὸ φράττεσθαι" καὶ ναύφαρκτον καὶ ναυτικὴν δύναμιν 5). 
φΦαρμακᾷς" μυρεψεῖς. 

φάρμακον" παραμυθία, ὁμιλία" εἴρηται δὲ ἀπὸ τοῦ Φέρειν τὴν 

ἄκεσιν" εἴρηται δὲ καὶ ὁπὸ τῶν ἀνθέων 5). 
ἀχεῖς Ν 7) β Ἐν δε ς δὲ 32) 3 , ; 

Φαρμαᾶκος" τὸ καθωρμῶ βραχεωςφ᾽ οἱ δὲ Ιωνες ἐκτείνοντες λέγουσι 
Ι “ -" 

Φαρμακόν" οὗτοι γὰρ διὰ τὴν τῶν βαρβάρων παροίκησιν ἐλυ- 

μήναντο τῆς διωλέκτου τὸ πάτριον, τὰ μέτρῶ, τοὺς φρόνους " 

δηλοῖ καὶ Ἱππῶναξ ἴ). 
] ἃ Ν - ! , ἈΝ ᾽ν - 9 - 

φάρμακω" τὰ τῶν ζωγράφων ψρώματα" τὰ δὲ τῶν ἰατρῶν Φαρ- 

μώάκιω ὃ). 
Φαρμακεία " νύμφη οὕτως προσαγορευομένη 5). 

͵ Ε ς Ἔ ς . , ἢ “Ν ς . 
φωρμακοτρίβαι" οἱ βαφεῖς οἱ τὰ φάρμακα τρίβοντες" ἢ οἱ τὰ 

φάρμακα πωλοῦντες 9). 
φαρκῖδα" τὴν ἐκ τοῦ γήρως ῥυτίδα" οὕτω Σοφοκλῆς 1.). 

ΧΥ,. 700 Β Ππαροὶ Μθηδῃαυι υϑυβαμη 40 ῬΠοΙ 5 τ βρίοὶὶ, Ρ]αγα 
Ηδι. ΥὙΠΠ. 628 ἢ. 

1) Οἵν, δίοριι. Βγ2. εἱ ϑδίγαρθοη. [Χ, ρ. 425. 
2) ΤἸηϊογργθίαιο θχοὶ αι. 
5) Ατῖβί. Αοίάση. 828. Οομγυθηϊ Ἠδβγ 8. 
Δ) Λϑβοῖι. δορί. 710. αν, Οτοϑὶ. 401 1θ14ᾳ. Ῥουβοπαβ. 
5) (οάοχ ναύφρωκτων 864 5[αϊϊτα. πλαΐ. ἴῃ --- τὸν. Ὑ|Ἂ6 βαργα 

ἴῃ Υ. γναύφωρκτον. Ουὰθ ἢπο ἰαοϊαηὶ σοηροβία βϑαπὶ ἴῃ 765. 
ΥΠΠ. 1050 Β. 

6) (4, Ποργαθαμπὶ ἴῃ Λάγοτϑβ. 
7) Οἱ, Παγροον. οἰσβᾳ. [πι|ι. Ποῖ Ηδι, ΝΠ]. θὕά, ΠΙρΡροπὰχ 

τηθάϊαπη. 5011 θπὴ Χυϊπααΐθ5 τυ ποῖ! ἴῃ ἱγαρηηθη 8. ἃρυὰ Βοτρ- 
κίυμῃ 4. 28. 1. ὕ2. δ, 

8) ΟἿ. 5010]. Ρ]αὶ. γαῖ]. 424 ἢ. Βρρ. ΤΥ. 420 (. 
9) (οάοχ φαρμακτάώ" λίμνη. Ἰὼ ΡΪαι. Ῥῃαράν, 229 Ὁ. 

10). Ὠριηοβίῃ. ΟἸγιηρίοάον, δ᾽ 12. [πᾶ οοττῖρο [μ6χ. πηι. Βοκκ, 
Ρ. 514. 16. Θυοά ΕἸγιηοίοσιιδ Δ41}1 ῥητορική, πὰο 46 τὸ αἰϊχὶ 
ἴπ Ῥτοϊθροπηθη 8 ἢ. 171, ιοα ΤΌ η60 ῥγΟρίθυ που βϑῖπι08. ΤΊ ΘϑΓὶ 
Ἐάποτο9. Λάάο Ρο]]. ὙΠ. 159. ΙΧ. 59. 
.1) Οὐάοχ φΦαρμακίδα --- γένους. Οοτν, Βτηαποκίιβ. 90}1, ΗΠ οΎ ΟΝ, 
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φαρμάξας" ἀπατήσας, γοητεύσας, ἰωτρεύσας 1). 

φΦαρυγίνδην " ὡς ὠριςίνδην, σκώπτοντες τὴν γαςριμαργίαν τῶν 

χορευτῶν οἱ ᾿Αττικοὶ λέγουσιν 3). 

Φάρσος " τρύφος, ῥάκος, πτερύγιον, ἀκρωτήριον, κλάσμα ὃ). 

φάσις" φάσις ἐςὶν ἣν ποιεῖταί τις πρὸς τὸν δοκοῦντα ὑπορύττειν 

δημόσιον μέταλλον ἢ χωρίον ἢ οἰκίαν ἢ ἄλλο τι τῶν δημοσίων" 

ἔτι δὲ καὶ οἱ τοὺς ἐπιτρόπους τῶν ὀρφανῶν αἰτιώμενοι παρὰ 

τοῖς ἄρχουσιν ὡς οὐ δεόντως μεμισθωκότας τὸν ὀρφανὸν οἶκον 
προφαίνειν λέγονται Ὦ). 

Φασί " λέγουσι ὅ). 
φάς " εἰπών δ). 

Φασηλιτῶν θῦμα " ἐπὶ τῶν εὐτελῶν τίθεται - Φασηλίτας γὰρ 

τάριχον τῷ Ἰκολάβρῳ θύειν Φησὶ Καλλίμαχος ἐν βαρβαρικοῖς 

Νομέμοις 7). 

φασιανοί" ὠλεκτρυόνες καὶ ὄρνεις τινές ὃ). 
Φασκώλιον " ἱματιοζφορεῖον" φάσκωλον δέ ἐςι μαρσίππιον 5). 

φάσκων" λέγων 5). 

1) Οοάοχ ὠποςήσας ὁοΥΓ. ὁοχ Ἠδθϑγοι. 4αθιη γἱα6. 
2) Ηϊπο βυρρ!επάυβ Πεβεγομίαβ. Ἀθοῖο Μοιποκὶα5 ΒΎασιηι. ὕοιη. 

ΠῚ. Ρ. 290 οοπίογι Ρ]αἰατομαμη ἀ6 6]ον. Αἴμπθη. ρ. 849 . Ατῇϑβί. 
Δοδάτη. 1150. Απ ᾧαρυγν ἰνδην 5ουθοπάαιῃ ἢ 

5) ΠΙυαά ἀκρωτήριον ρογίποὶ δὲ Φάρος τηοηθηϊθ Βθυηάγαγο. 
ΟΙ. Ἠεβγοβίαηι. 
1 Οἵ. [μοχ. τοὶ. Βοκκ. ρ. 51ὕ. 16 οἱ Ηαγροογαιοπθίῃ οαϊὰ8 

Ιοοὰβ ΠὸῸὸη ἰθρίϊαγ ἰδ ἴῃ Ερι!ἰοιηθ, τἱάθ Βεκκ. ρ. 182, 7, οἱ 
ἃρυὰ Ῥῃοίίϊαμη ροϑί ᾧασί. Ὑιάθ ροῦτο ΡῸ]]. ΥΠ|. 47 οἱ Μείον. 
ἀ6 [τὲ Αἰΐι. Ρ. 248. ἴπ ἔπε πιᾶἰη τὸν ὀρφανικὸν οἶκον αἱ 
ἀρυὰ Ἠατγροοταιοηθηι. 

5) ΠοβγοΒ 8. 
5) Ηδβγοπίυβ. 
7 Τουρία5. 50Ὑ01Π Κυλάώβρᾳ 6οχ Αἰποη. Υ1. 297. (Οἵ, Ζεπο- 

Ρία 596. 
8) Οἵ. Αἰμοη, ΙΧ. 387 ΒΕ. Παοβγομιαβ. Ποτγοάϊαη. Ρίοτυβ. 4θ6. 

ΡΙατα ἴῃ ΤΊ65. ΥὙ{Π|. 670 2. 
9) Θυδθ οσἱοθβδὰ ἴη ΟὐἀἸο6 βθααϊανγ οχ Εριίοπιθ Ἠδγροοῦ. δϑὶ 

4υδπη οἷ. ΠΙιάθπι [,6χ. τηθὶ. Βοκίς. ρ. 514. 4, Οββουναίίο ἴοι- 
ἰ858586. δ᾽ Α6]|1 ΒΙοπγ5ι1, οἵ. βίαι ῃ. Ρ. 1446. 4 60}}. οὕ 
Ατηποη. Ρ. 141 οἱ ὅ6}0}. Ρ]αι, ΗΙρρ. Μιίη. 568 Ὁ. 

10) Ηφβγομα5 φΦάσκω. 
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Φασιανός - συκοφώντης, παρὰ τὴν φάσιν ἢ τὸ Φαίνειν 1). 

Φασίμη κύλιξ' παρὰ τὴν φάσιν, τὴν ἔνδειξιν 3), 
Φατέ" λέγετε ὅ). 
φατνώματα " σανιδώμωτα, ςέγη διάψλυφα ἢ). 

φΦατνωτόν" σωνιδωτόν 5). 
φατρία " σύνταγμα ὃ). 

φαύζειν " τὸ φρύγειν" ᾿Αττικοί Ἴ). 
φΦαύλιωα μῆλα" εἶδός τι μήλων ὃ). 

Φαυλία" ἡ κότινος ̓  καὶ ἁπλῶς εἶδος ἐλαίας 5). 

φαῦλον" ἡμεῖς μὲν ἐπὶ τοῦ κακοῦ καὶ μοχθηροῦ τάσσομεν' παρὰ 

δὲ Πλάτωνι καὶ τοῖς ἄλλοις ᾿Αττικοῖς σημαίνει τὸ ἁπλοῦν καὶ 

ῥάδιον, καὶ τοῖς λοιποῖς 10). 

φαῦλον: τὸ ἁπλοῦν" καὶ Εὐριπίδης ἐν τῷ Δικυμνίῳ" φαῦλον 

ἄκομψον τὰ μένις᾽ ἀγαθόν" ἁπλοῦν καὶ ἀπόνηρον λέγων" ἔςι 

δ᾽ ὅτε τίθεται καὶ ἐπὶ κακοῦ καὶ τοῦ τυχόντος " Πλάτων ἐν 

τῷ περὶ ψυχῆς" φαῦλον πρᾶγμα, ἔφη, Κέβης ζητεῖς" τεθείη 

δ᾽ ἂν καὶ ἐπὶ τοῦ τυχόντος οἷον φαῦλον πρᾶγμα ἔφαι τὸ τυχὸν 

πρᾶγμα" καὶ ἐπὶ τοῦ ἁπλῶς τεθείη ἂν πρὸς [τῷ] οὐ τὸ τυχόν" 

Πλάτων" πρᾶγνμοω δ᾽ ἔφαι ὡς ἔοικεν οὐ φαῦλον οὐδὲ μικρᾶς 

δεόμενον ἀρετῆς" τάττοιτο δ᾽ ἂν καὶ ἐπὶ τοῦ μοχθηροῦ ὅταν 

ἀντιδιωςξέλληται πρὸς τὸ σπουδαῖον, ὡς Πλάτων" δοῦλοι ψὰρ 

1) Ατ᾽βίορῃ. Δοβαγη. 7206, 
2) Ταοοηῦ ΤΠοβααγ ἘαΠοτοβ. Ἐχαϊάθηι βου ρβοσίη ᾧάσηλίς " 

κύλιξ κτὲ σΟΠ]]αῖο ϑίθριαπο Βγχ. 4Ζυϊ ἰπἰθγργθίαϊαγ ὧν εἶον. 
38) Πόργοῖ. Οοηγθηῖ 6]. Ἐρ. δὰ Ηβδρτ, ροβὶ ὕγνι. Υοββ. ἔου- 

ἰᾶ586 ἸρΊ1Γ ο]οβϑᾶ β88δογὰ δϑί. 
4) ΟἹ, Ποβγομίαιη. Ὀοπνθηὶ χαοαὺθ Εἰ αβιαι ἢ. Ρ. ὅ47. ὅ. 
5) Οἱ, Ποβγομίαμη οἱ Π14θ᾽ὰ  ιδίδιῃ. 1]. 
6) Ἠδογομυ8. τὸ φρατρία. ΟΓ. Λε]. Πίοη. ἃραὰ βίαι. 

Ρ. 239. 82. Οοβροὶ, πο. ΧΙ. 198. 
1 Οἵ, Πδργοι. οἱ ᾿ϑυβίαι ἢ. ρ. 962. 49 κατὰ τοὺς παλαιούς. 

ῬΙατα ἴῃ Τηόθαῦτο ὙΠ]. 1182. Οοππησοπάα δὲ δά πηοίαϊο ἐς 
γοῦρο Φωγνύναι 4αδη 6 ΡΒοιίο παροηὶ Εἴγπιο!, Μ. οἱ [μοχὶο. 
ΒαοΒηΔ ΠΗ]. 

8) ΟἿ, Ηοϑγοῖ. ΡΊαγαὰ ἴθ Δίμθη. ΠῚ. 81. Α. 82 ἢ. 
9) ΟἹ, Ποβγοῖ. δαβίαιῃ, ρ. 15ὅ6. θ4. Μοον. Ρο]]. ΥἹ, 4. 

5010}, ΡΙαι, ΑἸου. 147 Ὦ. 
10) ΟἹ, ὅ.0})0]. ΡΙαὶ. ἤθρ. ΙΥ̓́, 428 οἱ πιοχ. 
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καὶ δεσπόται οὐδέποτ᾽ ἂν γένοιντο Φίλοι οὐδ᾽ ἐν ἴσαις τιμαῖς 
διωγενόμενοι φαῦλοι καὶ σπουδαῖοι" τεθείη δ᾽ ἂν καὶ ἐπὶ τοῦ 

μεγάλου" Σοφοκλῆς Αἰχμαλωτίσιν: ἘΠ μικρὸς ὧν τὰ φαῦλα 

νικήσας ἔχω" καὶ ἐπὶ τοῦ ῥᾳδίου" πολιτείας α'" καὶ φαῦλόν 

γε, ἔφη, ἴσως αὐτοῖς προςάξομεν" καὶ τούτου δ᾽ ἐγὼ ἔτι φαυλό- 

τερον τάττεται καὶ ἐπὶ τοῦ μικροῦ καὶ εὐκωταφρονήτου ὡς 

Δημοσθένης " καὶ ἐπὶ τοῦ ταπεινοῦ ὡς Ἰσαῖος ἐν τῷ περὶ τῶν 

ἀποφάσεων" καὶ ἐπὶ πένητος " καὶ ἐπὶ τοῦ ἀδόξου" καὶ ἐπὶ 

τοῦ ἀνοήτου 1). 
φαῦλος" εὐτελής, χαλεπός 3). 

Φαυλίζει" εὐτελίζει, «λευάζει 5). 

Φαύσιγγες " οἱ ἐκ τοῦ πυρὸς ἐν ταῖς κνήμαις σπίλοι " οὕτως 

᾿ἦΓΑριςοφάνης 3). 
Φάων ἐπὶ τῶν ἐρασμίων καὶ ὑπερηφάνων" τοῦ γὰρ Φάωνος ἐρασ- 

θῆναί ῴασι πολλοὶ Σαπφὼ οὐ τὴν ποιήτριαν ἀλλὰ Λεσβίαν, καὶ 

ἀποτυγχάνουσαν ῥῖψαι ἑωυτὴν ἀπὸ τῆς Λευκάδος πέτρας ὅ). 

φειδωλός" Φειδόμενος., κνιπός 5). 

΄ 

1) Προ  ββίπηθ πᾶθο οοιηροϑαϊ ΠΙπαογῆμβ ἰπ Τη65. ΥΠ|. 681 
οὔπι Βήίγηι. Μ,, Τ6χ. τιοὶ. Βεκκ. ρ. 81δὅ. 1 οὐ ὅ0}0]. Ρ]αὶ, 
ΑΙοΟΙΡ. 147 ἢ. Υἱάθ χφυαοσὰθ υβίαιῃ. ρ. 1506. θά. ΜΝὶχ ἀυ0]- 
ἰαθ1]5 Θχ ΠοΙαΠῚ ΟΠ] πὰ ΘΟ] ΔΊ ΙΟπ6 ΘΟ ἤσΟΥΘ ποβίγᾶπη Ὁ] Οβ88Π) 
Βοϑίῃιὶ 6656, οἵ. Ὀίορ. [,6γιῖ. 1Π. 65, πο δυίθιη ῥτοίβοϊβββ 
6 ῬαμρὮ} οἱ ίοπγϑιὶ ροπα, ὑπάθ Παχθγαηΐὶ ΒΌΡΘΓΙΟΥ οἠοββᾶ 
οἱ δάἀποίαίϊα Ὁ ἰδίαι ἷο. ΘΓ Ά]15886. βυβρίοοῦ Βορίμαπη ὧ6 ἢὰς 
γο06 'ἰπ αἰγοσὰθ [106}}0 ; πΐπο αυδοάδπι 8]16Γ ἰγαοίδη γ ἃ 
ΒΘοΒο δία αἱ ΑἸοΙθίαάθιη ἀαρρθ ἀποία Θχ ἃ]ίθγο 11061}10. Νοίὰ 
ῬΟΙΓΟ ἴος 4ὰο04.6 τροῖα υἱα 5886 Πιπαογῆμπι ἃ} τϑοθηίίοτο 
στατηπηαίϊοο ρῥτγοίθοία 6586 τοοδθαΐα: ἔςι δ᾽ ὅτε τίθεται --- ζητεῖς. 
[αυάαῖ! Ἰοοὶ ἰεσαμίαῦ ἴῃ Ρ]αίοπα ὕΠπδθὰ. 95 ἢ. [μθρο. ΧΙ. 
918 Ο. ΥἹ. 756 ἤη. ἤρρ. ΠΥ. 428 Ὁ, Οἱ. Οοθεῖ. ποι. [Χ. 
452 εἱ ΧΙ. 129, 41] 6 Βοοίμῃο ἃρυὰ Ρ]αϊοπθιη στϑροηὶϊ! διώγε- 
γόμενοι ῬΤῸ διωαγορευόμενοι. 

2) ΡΙατὰ Πεβγομία8. [π (ἰοάϊοο. Ὀ15 ἰοσίταν θδάθηι σ]οβϑᾶ, ἰη- 
ἰογροϑίία Ηδγροογαιίοηῖς σ]οββα Φάύλλος. 

5) ϑῦρτα ἐφαύλιζον. 
4) Οοάοχ φαύςιγγες. Οἵ, Ηδογοῖ. (α]οη. Πμοχ, Ρο]]. Υ11, 110. 
5) Οοπηροπα Ρ]αἴαγοϊ Ργουθυθίαπὶ 29 νι: μιχθοφορῶν, (6 

40 δ θη 84η60 ἀΘβρθτο. 

86) ΗΠ συ 5, 
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Φελλεύς" σκληρὸς πόσως καὶ πετρώδης τόπος 1). 

Φενακίζει" χλευάζει. | 

φέναξ - χλευαςής, ἀπατεών 3). ᾿ 

Φαινίνδα" παιδιὰ διὰ σζαίρως, ὅτων ἑτέρῳ ἀφίωσι τὴν σφαῖραν 
ὥσπερ φενακίζοντες Ἶ). 

Φφενάγματα Φενακίσματα ἡ. 

Φεραυγής" κατάλαιμπρος 5). 

Φέρβει" βόσκει, τρέφει 5). 

Φέρε" οἷον ὑπόθου. 
Φερέγγυος" ἀσφαλής, ἀξιόπιςος, ἐγγυητής 7). 

Φερέοικος" ὃ κοχλίως" ἔνιοι ζῷον λευκὸν ὅμοιον γαλῇ ὑπὸ δρυσὶ 
καὶ ἐλαίαις γιγνόμενον" οἱ δὲ ζῷον σφηκὸς εὐμεγέθους μέψιςον ὃ). 

φέρειν. λαμβάνειν" ᾿Αριφοφάνης ᾿Αχαρνεῦσιν" ᾿Ἐπέμψαθ᾽ ἡμᾶς 

ὡς βασιλέα. τὸν μέγαν Μισθὸν φέροντας δύο δραχμὰς τῆς 

ἡμέρας" Μένανδρος ᾿Ολυνθίᾳ :" Μετ᾿ ᾿Αριξςοτέλους γὰρ τέτταρας 
τῆς ἡμέρας ᾿Οβολοὺς φέρων" καὶ ὃ (ισθοφόρος ἀπὸ τούτου 5). 

1) Ἐ Ρ]αι. τη. 111 Ὁ, οἵ, ὅ6Πο!. Υἱάθ Ηδβγομίαμι. 
3) Ηδβγο 5. 
8) Οοάθχ Φεννις, 400 οοττοχιὶ Πορνᾶθαβ. γί ΘΟΥΓαρί δ] 

εδὶ, 4υδπη Παροὶ χυοααθ 1 βίαι ἶὰ5. Ρ. δά. ὅὅ, δὲ ϑᾶπάθιῃ 
ἱπιογργθιιοπθπὶ ροηϊ. θυοά Εἰγπιοίοσαβ Παροὶ ρ. 790. 24 
δχ θτίοπμθ οϑὶ, θυίοη ἃπίθη ἴῃ [!μοχῖοο ρῥ. 161. 12 ἀϊοὶϊξ 56 
5664] ἨοΙ]δάϊαπη. θᾶ αἰβραΐανι ἴῃ Ῥγοϊθσοπηθηῖβ ἰδοϊαπὶ αἱ 
οτθάδιη Πε]αάϊαπὶ 8θααὶ Ῥηγγηϊοαπι, ῬΠΓΥ πο απ δαίθιη 
Αοϊΐαιη ΠΙοπγβίαπη,, Ζα6πὶ ργδθίθγθᾶ ᾿ρϑ.ΠΊ 50 ρβ:586. ζεννίς ΠΟῚ 
Φαινίνδα, ἃρρᾶτοῖ 6 60]]αῖο νϑυρὸ φενακίζειν. το ᾧΦαινίνδα 
Ἰηνοποῦαϊ ΟΥΘα0 βου ρίαμη ᾧενίδα, χαρά ἀϊοίατη υἱάθθαΐαν χαᾶγίο 
οᾶϑιᾳ ἃ ᾧΦενίς γ86] ᾧΦεννίς. ΡΙατα, 6 Ῥιρ ]ο ογθάο, θχβου ρϑιὶὶ 
Βορίϊια5, 46 πὴ 56 ααϊ αν ὅ0Π0]. Ρ]αὶ, Τθαοὶ, 146 Α. ΟἿ Ρο]]. 
ΙΧ. 106 οἱ Αἰμδη. 1. 14 Καὶ οἱ Ηδβυοῖ. 4αὶ {{Π|θηὴ βου θὶῖ ᾧεννίς. 

4) γοοαθα! αι αἰϊα πη 8 Ἰσποίαπι. 
5) Ποβυ ἢ 08. 
8) ΠΙΟΒγοΠῖα5 Φέρβειν. 
7) Οἵ, Ποβγομίαπι. 
8) Ἡ ΒΥ ΟΝ α8. τοϑοιϊΐ8 μεῖζον ΡγῸ μέγιςον. 864. νἱάθ Ποθγάθαμηι 

'ἰῆ Αἀν. (Ἰοβϑβᾶ οομηϊοὰ οϑὶ, απο ραϊθθὶλ Ἰηΐγτα γ. φέροικος. 
Οοάοχ μικρὸν τὴ. ΡΓ. λευκὸν ΒΌΡΓ. ΘΟΥΓΘΟΙΟΥ, 

9) Ποβγομία8 τὰς χρήσεις οτηϊδὶῖ. Αὐὶθῖ. Αοἤατη, θὕ, Ατβίο- 
16}15. δχρϑα! οποπι πιοπιογαὶ Ὠὶοά, 5101]. ΧΙΧ, 68, Οοάοχ οὐ 

δραχμάς. 
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Φερεσβίους " ζωοποιούς 1). 

φέρνη " ἀμοιβή. 

Φέρνην" τὴν προῖκα" καὶ Αἰσχίνης ὃ ῥήτωρ καὶ Μένανδρος 3). 

φέρνη" προίξ 3). 
Φέροικος" ἐν Κλεοβουλίναις" ζῷον ὅμοιον γαλῇ λευκὸν Φωλεῦον 

ἐν ταῖς ῥίζαις τῶν δρυῶν, βαλανηφάγον οὕτω καλούμενον ἢ). 

φέψαλος σπινθὴρ ὃ ἀναφερόμενος ἐκ τῶν καιομένων ξύλων ὅ). 

Φερώνυμος " ἀληθὲς ἔχων τὸ ὄνομα δ). 

Φεσκάώσιον" μάγγανον πλοιϊκόν 7). : 

Φεῦ" σχετλιωςικὸν ἐπίρρημα ἢ ὀδυνηρὸν οἴμωγια ὃ). 

φεύγοιεν" κατηνοροῖντο. 

Φηλοῦν: ἀπατᾶν" Μένανδρος ᾿Αλιεῖ " δύ᾽ οἰκίας Φήλων γερόντων 

ὡς λέγεις ἀβελτέρων 5). 

φημί" λέγω. ὑπολαμβάνω 10). 

φήσεις " λέξεις. 

φθάνοντος ἔργον γίνεται" 1"). 

φϑέγμα" ῥῆμα. 
Φθείρ᾽ ὃ τῆς πιτύος καρπός "3). 

φθῆναι" προλαβεῖν 15). 

φϑθήσεται - καταλήψεται 15). 

1) Ἠδβγομϊα5 Φερέσβιος. 
22) Αδβοῖι. ΕΒ, 1, 5.51. ἢ)6 σνοοὶς δοοδηία ἀμπθιαίυτ. 
3) (οάοχ φερνιξ. 
4) ὙΙά6 βαργα. (]θορ] ]ηᾶ6 Οτγαϊπὶ ϑαηΐ. 
5) Οοπγυθηῖ βίαι. Ρ. 1802. 62. Οἱ, Μ. δομιμιάι. θιάγῃι. 

91’. 
᾿ 6) ΟΥ. Ηδδβγομίαπι. 
7 Μρουγβ. ἴῃ (1]055. ρ. 400 5ογ01 πολεμικόν. 
8) ΟἹ, Ηεϑγοβίαμι. ͵ 
9) Οἵ. Ποβγομίαπη ᾧῆλος. ὕοάθχ δ᾽ οἰκίας φίλων. ῬοΙΒΟΠ8 

Φηλῶν, 864 τηᾶ]0 ᾿πἰθ!]Πσογο δαϊθοϊϊσαπη ᾧῆλος. Ὑἱ466 Ἠάγροοτ. 
γ. φηλώματα οἱ ἴμοχ. τοὶ. ΒΕΚΚ, ρ. 515. 11. 

10) Ἠδβγ ἢ ]υ8. 
. 3) γιάθίαγ ρῥγουθυθίστη, 

12) Οἱ. Πδεβγοι. Ἐαβι. ρ. 868, 10. ϑϑ΄ραπβϑι, ἐἀε ἴϊ8ιι Νοηι. 
Ι, Ρ. 911. 
"ἢ (οάοχ φϑεῖναι. Οοττθχὶὶ οροὶ. ΟἹ, Ἠδβγοβίμηι. 
"4) (οάθχ φϑείσεται. Οοττοχιὶ Οοροεὶ. ΟἹ, Ποβγοβίυιη. 
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Φδϑιάδος " Θετταλικῆς "). 

φθίνει" φθείρεται, λήγει. 

φϑινύθων " φϑειρόμενος 3). 

φϑογγαῖς " βουλαῖς 3). 

Φϑόη " φθίσις ἢ ὄνομα πάθους, ἐξ αἵμωτος ἀνωγωγῆς ἢ). 

φϑοῖς " ὄνομα πλακοῦντος 5). 
φθόνος " πάθος λυπῆς ἐπὶ τῇ τῶν πέλας εὐπραγίᾳ ὃ). 
Φιαρόν" λαμπρόν Ἴ). 
Φιβάλεως" γένος συκῆς" λέγουσι δ᾽ οὕτως καὶ τὰς μυρρίνως " 

᾿Απολλοφάνης καὶ τὰ σῦκα φιβάλεα" καὶ φιβάλεαι ἰσχάδες ὃ). 
Φιδάκνως " πιθάκνας " Δημοσθένης 5). 
φίλαθλος " φιλόπονος. 

φιλαιτίων" τῶν ἐπιλαμβανομένων 19). 

φιλακκίζεται" χωριεντίζεται 11). ὲ 

φιλαπεχθήμων" φιλομίσητος, Φίλεχθρος, Φιλομίσης 13). 
φιλαυτίας " ὑπερηφανίας. 

Φιλαργ ἰδης ποιητὴς κακός 13). 

1) Βυγν. Ἠδουρ. 45. 
2) Οἵ. Ἠδοβγομίαπι. 
38) Νοη 1.6 ]]Προ. 
4) ΘΠ Ποῦ Τῃ. Οἱ, Ηάγρ. οἱ [μοχ. τμοὶ. Βεκκ, Ρ. 515. 26, 
Ἠο ΟΠ α8. 

5) ὕδβαγραι Ατὶϑι, Ρ]αῖ. 677. ἀγαμηπηδι!οογαπη ἰΟΟ05 ΘΟΠρΘϑβϑὶὶ 
Ὠιπάοτπυβ τη Τ65. Υ1Π. 770 ἢ. 

6) ΠοβγοὨα8. 
7) ΟἿ Ηδβγομίαπι οἱ (α]θη. ἴμοχ. 
8) Ατὶϑί. Λομᾶγη. 8θρ φιβάλεως ἰσχάδος. ΑἸ1ο5 ροθίδταμη 

Ιοοοβ τϑοθηβοὶ Αἰπθη. ΠῚ. 75 Β. Οἵ, Ἠδβγομίυμῃ, (αίΐοη. ἴνθχ, 
ΦΟΠο]. Αὐἱϑὶ. οἱ Ρο]αο. Υἱ. 81. Οδίθγυιη Ρηοι Οὐάθχ μαροὶ 
Φιβαλέως --- φιβαλέα ---- φιβαλέαι. ὨοοῖΘ 46 πιοῖθ θὶπά. ἱπ 
ΤΙ ο5. ΝΠΠ. 789 Α. 

9) Ὠοιποϑῖῃ. Οποίον. 1. δ. 28 Ὀὶ πῦπο πιϑακνῶν, ἀπᾶθ τοίθυς 
ἰὼν Τμοχ. τοὶ. Β κκ. ρ. 290. 25, {{0{πᾶπὶ ΤὈΓΠπιᾶτη δ] σάτα ἀρὰ 
Οταϊογοια ἀυθιὰ8 μᾶοτθο, οἷ. Ηδι, Υ1. 1068 Β. 

10) Να] πὶ Φιλαιτίῳ 50. θ6ΓῈ αἱ τοίογαπι ἃὰ ᾿]αὶ, μορ. Χ. 909 Α. 
11) Οοάοχ φΦιλωκίζετοι. Οἱ. Βαμηκ. Τίηι. Ρ. 19. 
12) Οἵ, ΡΟ]. ΥἹ. 1608. ΥΗΙ; 109. 
13). Ππο ΒΙπάογῆπιβ. οοτγίριὶ ΑΥὙϊδιοίθίοη πὶ, τ. καθ᾿ ὕπνον μᾶν- 

τικῆς ο. 2 οχίν, τ. 464, 2. Ῥτο Φιλομίσης τηα] πὶ φιλόμισος. 
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φιλεῖ χώρ πως" τέρπεται γάρ πὼς ἣ ἔθος γάρ πως 1). 

Φιλεργός " Φιλόπονος 3).. 
Φιλεριςαί" Φιλόνεικοι ). 

Φιλεριςῆσαι Φιλονεικῆσαι. 

Φιλέψιος" Δημοσθένης κατὰ Τιμοκράτους" Φιλεψίου μνη(ονεύου- 

σιν οἱ τῆς ἀρχαίας κωμῳδίας ποιηταί" ἐπὶ τῷ μεταξὺ τῶν 

δημηγοριῶν μύθους λέγειν " κεκωμῴδηται δὲ καὶ εἰς σπῶνουρ- 

γίαν ᾿). 

Φιλήκοος - Φιλοιμαθής 5). 

φίλιοι " προσφιλέςατοι. 
φΦίλιος Ζεύς᾽ ὃ τὰ περὶ τὰς φιλίας ἐπισκοπῶν " Μένανδρος ᾿᾽Αν- 

δρογύνῳ: Μαρτύρομαι τὸν φίλιον ὦ Κράτων Δίῳ" Φερεκράτης 

Κρωπωτώλοις " τοῖς δὲ κριταῖς Τοῖς γυνὶ κρίνουσι λέγω Μὴ 

᾿σιορκεῖν μηδ᾽ ἀδίκως Κρίνειν ἢ νὴ τὸν φίλιον Μῦθον εἰς ὑμᾶς 

ἕτερον Φερεκράτης λέξει πολὺ τού --- Του κακηγοριςότερον 5). 

Φιλοδεσποτεύομωι οὕτως ὃ ᾿Αναξίλας. 

Φιλόπαις" οὐχ ὃ παιδεραςφὴς ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων καλεῖται, ὠλλ᾽ 

ὃ φιλόπαις 7). 
Φιλλεῖδαι" γένος ἐςὶν ᾿Αθήνησιν" ἐκ δὲ τούτων ἡ ἱερείᾳ τῆς Δήμη- 

τρὸς καὶ Ἰζόρης ἡ μύουσω τοὺς μύφςας ἐν Ἔ λευσῆνι 8). 

Φιλιππίδης τῶν πολιτευομένων παρ᾽ ᾿Αθηναίοις εἷς ἦν" ἐδόκει δὲ 

ἰσχνὸς εἶναι τὸ σῶμα, διὸ καὶ ΓΑλεξις πεφιλιππιδῶσθαι ἔφη 

ἀντὶ τοῦ λελεπτύνθαι 5). 

1) Ατὶϑῖ. ΝᾺ. 812. 
2) Ῥο]]υχ ΥἹ. 166. 
ὅ) Ῥο!ὰχ ΥἹΙ. 168. 
ἢ ει. Τιηοογ. 8 194, 860]. Αὐ]βϑίορῃ. Ρ]αϊ. 177. ὙΠ465 

Ῥμοίίαμη 05. ΟΠ π68 οοηΐαπάθγθ Ὠϊπάογῇῃς ἱηνρηϊ ἴῃ Ερ]- 
ἴοῖηθ Ἠάγροοῦ. Οὐ τοι! θυ νἱὰρ νυ. Τριτοπάτορες. 

5) ΡΙαι, ἤθρ. Υ. 470 Ὠ. ΟἿ. Ἰηἴγα φιλοθεώμονες. 
8) Οοάοχ Φιλοχρώτης λέξει, «αοὰ ρτίμηιαβ. οπημηΐαμη Οοτγοχὶΐ 

ατοία5. ῬΙῸ κωκηγοριςότερον εϊποϊα8 κακηνορίςερον 6 ἈΡο]]. 
1, 122, 

. 7) Αἱ ΡΙαϊ, θρ. Υ. 474 Ὦ 7 (Ἕ΄, Ρτοϊθροιι. ρΡ. 58. 
5) Βογιρίαγα ΠΟΙΏΙη18. Τ]Π] βαϑρθοία οϑί. 
9) Οοάοχ πεφιππῷαι οἱ οιηθπδαΐμψη σπεφιλιππῶσθαι. [Ιἄθιη 

γαπὶ ἃραἊ Αἰμθη. ΧΗ, 52 Εὶ 41 ΑἸοχί 5. Ἰοσαμλ δχβουθὶϊ 
οἱ ρίαγα 46 ἰβίο ῬΒΠΙρρίάθ ποίαγι!. Οὐάθχ ρῥτγαθίογθα ἐλεστύνθαι. 
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φιλοθεάμονες " Φιλοθεωρηταί 1). 

Φιλοθηρεῖ " φιλεῖ ἀνρεύειν. 

Φιλοκάλως " καθαρῶς 3). 

Φιλοκομπῶν" μεγωλορρημονῶν, ὃ ἑωυτὸν ὑψῶν 5). 

Φιλοπεὺυςεῖ" Φιλοπρᾶν μονεῖ. ᾿ 

Φιλόπευςος" ἡδέως μανθάνων, περίεργος 5). 

Φιλόπονος" Φιλεργός,, περὶ τὸ πονεῖν πρόθυμος ὅ). 

Φιλοσοφεῖν" σπουδάζειν δ). 
Φιλοτέχνημα κατασκευή, καύχησις. 

Φιλοτησίωαν προπίνειν" ἐςὶν ἡνίκα τις ἐν ὠρίξφῳ ἀπὸ τῆς δοθείσης 

αὐτῷ φιάλης πιὼν μέρος, τὸ λοιπὸν παράσχῃ Φίλῳ καὶ τὴν 

φιάλην χαρισάμενος 7). 

Φιλοτησία " φιλία, δεξίωσις ὃ). 

φιλοτιμεῖτωι" ἐπιδαψιλεύεται, μεγαλοφρονεῖ, σπουδάζει, ἀγαπᾷ 5). 

φιλοτιμίας" δωρεὼς ἢ πλεονεξίας ἢ κενοδοξίας 19). 

Φιλοτησίας " τὰς δεξιώσεις διὰ τῆς φιάλης 11). 

Φιλοτίμως " μεγωλοδώρως, ὑπερμέτρως, ἐπιμελῶς 13). 

Φιλοφρονέξατα " Φιλικώτατα 15). 

Φιλοφρονούμενα " παραμυθούμενα. 

φιλοφρόνως " προθύμως, σπουδαίως. 
φιλοφροσύνη δεξίωσις ἢ προσήνειω 13). 

") ῬΙαι. Βορ. ΚΝ. 478 ἢ. ΟἿ. Ποβγοβίσμι. 
ᾧ Απ καθαρείως ἢ 
8) (οάοχ φιλοκόμπων" μεγαλορήμων. ΟἹ, [μεχ. Βδοθμηι. 
4) (Ὁ, Ἡδεγοβίθιῃ. 
τ ΟἹ. βαρτὰ οἱ Ηδβγομίαη. Οοάδχ φίλεργος. 

(. Ἠδγροογαι!οηθιη. 
ἡ ΟἹ. Ἠάτγροογ. Ἰὰριῖ. οὐ [μδχ. τῆθὶ. Ββκκ. ρ. ὅ14, 28 υδὶ 

Ἰαυθαῖας Ποπιορίῃ. Εἰ. 1, κ 128. ΡἢγΥ ΠΊΟΝΙ ἰοοὰβ ἃρυὰ Βεκκ. 
. 10. 8 πιαηϊΐθϑῖο ᾿πθυρο]αϊβ οϑὶ, απο ποὴ [Ὀρὶὶ ΠΙπαογῇσιη 

ἴῃ ΤΠ65. ΝΠΠ. 894. 
8) Ὑι46 ἃἂη Φιώλη γϑγὰπι 51 ργῸ Φιλίω, 60}}. ΘοΠ0]. ΑὙΙΒίΟρΡΗΙ. 

ΛΑοδατη. 98ὅ. 
9) (Ἷ. Ποβγομίαμι. 
Ἢ ΟἹ, Ποβγομαηι. 
11) Ὑ146 βιρτᾶ. 
ἀμ ἢ Ἠοογοἰεϊαμι οἱ [μοχ, οΠ Δ ΠΗ]. 
3) (οὐδχ Φιλικώτερῶι. 

) 14Ὶ (οἠοχ προσηνία. 
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Φιλοῦργος οὗτος ἐφωράθη τὰ ἱερὰ συλήσας καὶ τὸ Τοργόνειον 

ὑφελόμενος ὡς ᾿Ισοκρώτης λέγει .). 

φίλυδρα " φιλοῦντα τὸ ὕδωρ. 

Φιλύρα" φυτὸν ἔχον φλοιὸν βύβλῳ ἢ παπύρῳ ὅμοιον ἐξ οὗ τοὺς 
ςεφάνους πλέκουσιν ἢ). 

Φιλυδρίας - Φιλῶν τὸ ὕδωρ. 

φιμοῖ" ἄγχει, ἐπιςομίζει.5). 

Φίσκος" δημόσιον ταμιεῖον. 

Φῖτυ" φυτόν, φύτευμα. Φερεκράτης. 
φΦιτῦσαι" ἐπὶ τοῦ πατρὸς τίθησιν, ἐπὶ δὲ μητρὸς οὐκέτι ἀλλὰ 

ψεννῆσαι " καὶ φΦιτύοντος ὁμοίως τοῦ ψγεννῶντος " λέγεται δὲ 

καὶ τὸ γέννημα Φῖτυ" Εὔπολις Αὐτολύκῳ  ᾿Ατὰρ ἤγαγες 

καινὸν τὸ Φῖτυ τῶν βοῶν ὅ). 
Φλάβιος" ὄνομα χρηματισμοῦ ὅ). 

φΦλᾶν: θλᾶν, τύπτειν δ). 
φΦλᾶν: μαλάττειν καὶ ἀναφλᾶν τὸ ἀναμαλάττειν" ᾿Αριςοφάνης ἴ). 

φλαῦρον" ἢ κοῦφον κακὸν" διωφέρει γὰρ φλαῦρον καὶ φαῦλον" 

φλαῦρον μὲν γάρ ἐςι τὸ μικρὸν κακόν, φαῦλον δὲ τὸ μέγα ὃ). 

φλεβάζοντες " βρύοντες. 

φλεγμαίνουσαν πόλιν" ἡ μεταφορὰ ἀπὸ τῶν ἑλκῶν τῶν διὰ ᾧλεγ- 

μονὴν κινδυνευόντων ἐκρήσσειν ὃ). 

Φλεήσιον" τὸ Φλιάσιον πεδίον " ̓Αριςοφάνης 10). 

1) οάοχ Φιλουργός οἱ Τ᾽οργόνιον. Βταγυιον ἴῃ [μ6χ. τοὶ. ΒΚ. 
Ρ. 3515. 20. [πἰ6]]ΠΠσὰγ ἰβοογαι 8 ἰοοὰβ Δ6Υ. Οὐ] ηδομαη ὅ 7, 
οἵ. Ατίβι. 1, γϑιβίσ. 261. ΡΊίυγα γαίΐθγα ἴθ ἀπαοοιἀεἷβ ρ. 28. 

2) Κυβίοτιβ «44. ἤ, ΟΡβεγγαίϊο δὶ Δ6}11 ΠΙΟηΎ 81}, Ζαθηι γἱὰθ 
ἂρυὰά Εἰιδί. αἀ Ὠίοη. ν8. 912. 

35) Ηδβγο μα. 
ἢ Ρογβοηὰβ 844, (τὸ) Φῖτυ. [ἶἄδθπὶ υἱϊϊαπὶ ἴῃ ὅο 0]. ΡΪ]αὶ. 

Οὐ. 116 Ὁ. Προς τίδησιν, ποπ τιθέασιν, αποά ΤηΟη60 ῬΙΟρΡίογ 
Ἑαϊίοτοβ ΤΠοβαυγὶ : ἱπι6]}Πραγ Ρ]αίο. (δίθγαμη οἵ, Οοθοίαπι 
Μπεριηοβ, ΙΧ. 82. 

5) Απ χρηματιςοῦ 
ὅ Οἵ. Ηδβγομίυμι. 
7) ᾿Αναφλᾶν 44. Ῥοτϊδοηαβ, εἶ. Ρο]]. 1. 176. 
ὅ ΟΥ 568ο!. ΡΙαὶ, Μίη. 521 Ὦ, Πειοπηίαη ΡΠ Π]οπθιι. ροβὶ 

ΑΙΩΠΟΠΙΌΠ, 4105. 
35) ΡΙαι. Βορ. 1ΠΠ. 572 Ε΄ 

190) (Ο]οβδᾶμη. ΘΟΥΓΙΡΙΔ 6586. 5Π5ΡΊΘΟΥ, 
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φληνάφω - φλυάρει 1). 

Φλήναφος " μωρολόγος 3). 

Φνεί" μιμητικὸς ἦχος τῶν γαμψωνύχων" ᾿Αριςοφάνης 5). 

Φλιοῦντα " ἀρρενικῶς οἱ ᾿Αττικοί" Ξενοφῶν φησίν" αὖθις δὲ ἐςρά- 
τευσᾶν εἷς τὸν Φλιοῦντα ὅ). 

φλογμός" καῦμα ἐκ πυρακτώσεως. 

Φλόμος" λοχιυῶδες φυτὸν ᾧ ἀντ᾽ ἐλλυχνίου ἐχρῶντο 5). 

Φλοΐνην" τὴν ἐκ φλοῦ Ἡρόδοτος 5). 

φλυκτίδες " τὸ ὠπὸ πυρὸς φύσημα ἢ ὁ καλούμενος ἄνθραξ. 

Φοβερός " ὃ Φοβούμενος παρὰ Θουκυδίδῃ καὶ Φερεκρότει 7). 

Φοιβάσασα " λαμπρύνωσω 5). 
φοιβᾶσθαι" καθαίρεσθαι 5). 

Φοῖβος" καθαρὸς ἁγνὸς ἢ μάντις καὶ ἀμίαντος καὶ ὃ ᾿Απόλλων ες 

Φοινικήίϊια γράμματα" Λυδοὶ καὶ Ἴωνες τὰ γράμματα ἀπὸ Φοί- 

νικος τοῦ ᾿Αγήνορος τοῦ εὑρόντος " τούτοις δὲ ἀντιλέγουσι Κρῆτες 

ὡς εὑρέθη ἀπὸ τοῦ γράφειν ἐν φοινίκων πετάλοις" Σκάμων 

δὲ ἐν τῇ δευτέρᾳ τῶν εὑρημάτων ἀπὸ Φοινίχης τῆς ᾿Ακταίωνος 

ὀνομωσθῆναι" μυθεύεται δ᾽ οὗτος ἀρσένων μὲν παίδων ἄπαιδα 

γενέσθαι [αὐτῷ θυγατέρας "Αγλάυρον "Ἔρσην Πάνδροσον]" τὴν 

δὲ Φοινίκην ἔτι παρθένον οὖσαν τελευτῆσαι" διὸ καὶ Φοινικήϊα 

γράμματα τὸν ᾿Ακταίωνα βουλόμενον τιμῆς ἀπονεῖμαι τῇ 
θυγατρί 11). 

1) Οοάοχ φληναφᾷ" φλυαρεῖ. Ἐὰχ Αὐἶἱδῖ. Νὰ. 1475. Πορταθαβ 
Αὐὶβιορῃμδηΐβ ποπηθη 6 ργδθοθάθηϊ ρ]οϑϑα ἢπὸ ἰγδ 

32) Οἵ. Μοῦ. οἱ ποι. Μ. ρ. 897. Αἰϊδθγιαν σγοοαθαϊαμη 6 
Μεπαπατο. ᾿ 

3) (οάοχ Φλιει, 4υοα τν. 4. οογίαιπη ΘΟΓΓΘΧΘΡΙΗΪ. 
4) Χβη, Η6]]. ὙΠ. 2. 11. Οἷ, Οοβθοι. πθη. ὙΠ]. 126. 
5) Οἱ. Ηρογοῖ. Ρο]]. ΥἹἱ. 10. Χ. 110. Υοράρα]ο τιϑὶ βαηὶ 

ἘῸΡΟ] 15 οἱ ὑγαϊϊ 8. 
6) (οάθχ Φλύην" τὴν ἐκ Φλοοῦ. Οἱ, Ποτοάιϊ, ΠΠ. 98, Ρο]]. 

Χ, 118} 
7 Τῆυο. ΠΠ. ὃ. Οἷἁ βαρτὰ γν. πιθωνούς. 
8) (οάοχ φοίβασα τὰ. ρύ. Ιἄθπι υἱϊίαπι ἴῃ ἔγιῃ. Μ. [ιορίϊαν 

φΦοιβάσασα ἃριὰ Τιροον. ΧΥΠ, 154. 
9) ΟἵΆ, Ἠοβγοβίυμη. 
10) ΟἹ, Ποβγομίαπη. 8000], ΑΡ0]]. ἢμοά. β. 802. 
..) Οὐάοχ Φοινικηίο τὰ. Ρ1. 864], οογγθοίαπι ᾧΦοινίκμω " ἀοὶπάς 



2607 

Φοινικικὸν τὸ ψεῦδος" ἀπὸ τῶν κατὰ τὸν δράκοντα καὶ τοὺς Σπαρ- 
τοὺς καὶ Κάδμον ψευδῶς λεγομένων 1). 

φοινικολόφου - ξανθολόφου 3). 
φοινικοῦν " ἐρυθρόν. πυρρὸν. 

Φοινίκων συνθῆκαι" οἱ τὴν Καρχηδόνα κτίσαντες Φοίνικες ὅτε προσ- 

ἐπλευσῶν τῇ Λιβύῃ, ἐδεήθησαν τῶν ἐγχωρίων δέξασθαι αὐτοὺς 

νύκτα καὶ ἡμέραν" ἐπιτυχόντες δὲ τούτου οὐκ ἐβούλοντο ἀπαλ- 

λάσσεσθαι, ὡς συντιθέμενοι νύκτας καὶ ἡμέρας μένειν " διὸ 

λέγεσθαι τοῦτο ἐπὶ τῶν ἐνεδρευτικῶς συντιθεμένων" τὰ δ᾽ διμοιῶ 

Δήμων ἐπὶ Μεταποντίνων ἱςορεῖ ὃ). 

Φοίνιξ" τὸ μουσικὸν ὄργανον διὰ τὸ ὑπὸ Φοίνικος εὑρεθῆναι 3). 

Φοινίξω" αἱμάξω, βάψω, πυρρώσω" ἀπὸ τοῦ Φόνου ἢ τοῦ Φοί- 

νικος ὅτι πυρρός 5). 

φοινίττων " βάπτων αἵματι δ). 
φοιτητάς " μαθητάς, παραγενομένους 7). 

Φολίδες" αἱ λεπίδες τοῦ ὄφεως " καταχρηςικῶς δὲ τὰ μικρὼ πτερά" 

τούτοις γὰρ ἐοίκεσαν 8). 
Φολιδωτόν" λεπιδωτόν. 

Φονᾷ ἀποκτεῖναι ἐπιθυμεῖ. 

φόνου πτερόν" διὰ τῶν οἰςῶν, πτερόεντα ἢ ταχύν" βέλτιον δὲ 
ὠκούειν περιφρωςικῶς τὸν φόνον 5). 

εὑρετῇ -- καμῶν --- ἀκταίονος --- φοινικηιὰ γτχ. ῬΓ. φΦοινίκηια 
γ6] ροϊϊι8 φοινίκιια ΟΟΥΡ. --- ὠκταίονα. Ουᾶθ ὑποῖηῖβ Οἰγοιτη- 
ἀθάϊ, 410 ρου πθπὶ πρίηρα 8 (βοόορθη. [πἴ6]10] δοη͵δοϊαγα 
Ἰοοῦπη ἀρογθβδβ οϑὶ ϑυϊάᾶ5, ΡΊυτα ἀθ ἢοο διριμπηθηίο Π10}16- 
ΙΔ ΠΠηῈ5 0115 ϑδμη. Ἐ6}}. ρΡ. 87. 

1) ΡΙαι. ἤθρ. 1. 414. Ο 00᾽ νἱάθ ϑομοϊίοη. Οοϑηγνβθηὶ Ῥαιβα- 
ηἰὰ5 ἃρυὰ δὶ. Ρ. 1757. 60. ἀοαθχ ψεῦδος. 

2) Ἠοβγομίυβ. ἔχ ἔμαγ. Ῥῆοθη. 827. 
3) Μαϊϊπη συνθέμενοι. Οοαοχ κτήσαντες. 
1) δ. 81 ἀδ ποὺ ᾿πϑίγυαπιθηίο δσθιιηὶ οἱ ϑοᾶμηοη., 4Πθ πη ο 

Πδραϊμη5 γ. Φοινικήια γράμματα, οἷ. Αἰἴμθη, ΧΙΥ͂, 657 Β. 
5) (οάοχ πυρώσω. Ηδλογομα8 Φοινίξαι. 
6) Ποβγ 5 Φοινίσσων. 
ἡ Οἵ, Ποργοῖ. Ρβγγη. 6]. ρ. 178. Βεκκ. ρ. 71. 35. Δηιίαι! 

Ῥ.116. 1. Μοοι. Τβοιω. ρ. 899. Ρο]], 1Υ. 44. 
8) Μα]ίτη ἐοίκασι. 
9) ὶ ἱγᾶσοθάϊα αἱ νἱάοίαγ, 
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Φονῶν ἑτοίμως πρὸς τὸ φονεύειν ἔχειν 1). 

Φοξῖνος : ἰχθὺς εὐθέως γενόμενος ἔχων κύημα" τίκτει δὲ ἐν τοῖς 

προλίμναις τῶν ποταμῶν, ὡς ᾿Αριςοτέλης 3). 

Φορώ" ἡ καθόλου τόπου ἐναλλαγή" καὶ μάλιςᾳ ἡ μὴ δυναμένη 
ἐφ᾽ ἑχυτῆς φῆναι ὅταν ἐθέλῃ. 

Φοράδην" δριμητικῶς φερόμενος Ἶ). 

φοράς " ὁρμὰς ἢ τύχας 1). 
Φορβάδως " τοὺς ἐν τῇ γῇ βοσκομένους δ). 

Φορβάδων" νομώδων, βοσκομένων 5). 

Φορεῖον" ὃ νῦν ὄκνος λεγόμενος 7). 

Φορεῖται " περιφέρεται. 

Φορητή" βαςακτή ὃ). 

Φορητῶς " μεγάλως 5). 

Ποβυμί [0118 αὐ ΘΟὨ]ΊΟΙΟ ΟἸΓΟΙΘΥ οοἵο, Ῥογδοηλι. 

Ψιλεύς ἐπ᾽ ἄκρου χοροῦ ἱςάμενος - ὅθεν καὶ Φιλόψιλος παρ᾽ ᾿Αλκ- 

μᾶνι" ἡ Φιλοῦσα ἐπ᾽ ἄκρου χοροῦ ἵςξασθαι 19). 

ψιλοδάπιδας" τὰς ψιλὰς καὶ μὴ μαλλωτὰς δάπιδας λέγουσιν 11). 

α Ῥογβοπὰβ δα 611} ἔψειν. 
2) Οοάοχ φόξινος. Ατιβίοίβ]15 Ἰρόϊῳ Ἰεσι αν Ηϊβι. Αηϊπι. ΥἹ. 

12. 18, 864 101] οϑὶ σπρολιμνάσι. 
5) Οἵ. Ῥαυϑαπίαμη ἃρυὰ ᾿πιδίαι ἢ. ρ. 1452. 15. 
4 ΕΓ, Ποιποϑίμθπθη 46 ον. ὃ 271. 
5) Βοβριοαν Ρ]αὶ. Τοσρ. 11. 666 Εὖ, ἀθ αὰο ἰοοο ἀἰϊχὶ ἴῃ 

Ῥτοϊθροιηθηῖβ Ρ. 71. ΟἿ, ΡΙπαᾶτν, ἀρυὰ Αἰμποη. ΧΙ]. δ75 Β΄. 
6) ἨδβγΟΠΙυ8. 
7) Ὄκνος ἴ'οὺ 86η88 ἃρυα ΒΊΒΥπο9 ἴῃ 88 ἔ1586 ἀοοοὶ ϑαϊ- 

485, Ορίποι παρὰ τὸ ὀχεῖν αἱ ὄχανον. ΟἿ. Βδαβαπ, ἃρι ᾿ὐαβι, 
Ρ. 1402, 1. 

8) ΟἿ, Ἠδβγοβίυιμη. 
Ἂν γιχ τϑοῖθ. Οἵ. ΡὸῸ]}]. ΠΙ. 131. 

Ιπ Οοάϊοθ π1}}}} βαρογοϑὶ Ῥγδθίου χοροῦ ἵξασθαι. Οδοίογα. 6 
ϑυϊὴ ΒΆΡΡΙ Ιου Ῥογβοπιβ8. Ηδδγοῦ. ψιλεῖς " οἱ ὕξατοι χορεύοντες. 
“) Κα Ῥαυβαηϊὰ ἁρυιὰ παβίαιἢ. ρΡ. 104, 24, Οἱ, Αοαμπι Ἠῖο- 
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ψιλοκόρρης " Φωαλακρός 1). 

Ψιλὴ γῆ" ἡ μὴ πεφυτευμένη: Πεφυτευμένη δ᾽ αὕτη ςὶν ἢ ψιλὴ 

μόνον ; Πόλεσιν ἢ). ' 

χίμαρον" εὐδίαιον 3). 
ψινάδες" παρὰ Θεοφράξῳ αἱ ῥυάδες ἄμπελοι" ἔνιοι τὰς δρυπετεῖς 

ἐλαίας 3). 

ψινάζει" ἀπορρεῖ τὰ ἀσθενῆ τοῦ καρποῦ. φυλλορροεῖ ὅ). 

ψινύθιον" φαῦλον 5). 

ψῖσαι" ψωμίσαι Ἴ). 
ψιττάκιω " ὑποδήμωτος γυναικείου γένος ὃ). 

ψίχες " ἀρρενικῶς οἱ Ψίχες καὶ τοὺς ψίχας. 

Ψό" ἐπὶ τοῦ σωπροῦ καὶ μὴ συναρέσκοντος" ἐςὶ δὲ ἀποκομματικὸν 

λεξείδιον" ψόθον γὰρ καλοῦσι" ᾿Αριςοφάνης᾽ πλέω γράσου τε 

καὶ ψόθου" οἷον, καὶ ῥύπου" Αἰσχύλος Θεωροῖς 5). 

ψόθος- ἀκαθαρσίᾳ " οὕτως Φρύνιχος ")). 
“Ἄ 

ψόας ἢ ψοίας ἢ ὅπη χρὴ καλεῖν παρ᾽ οὐδενὶ ᾿Αττικῶν εὗρον" οἱ 

δὲ παλαιοὶ γυμναςαὶ ἀλώπεκω προσαγορεύουσιν 11). 

ηγϑίαπι ἀρυ υδίαιῃ. ρ. 746. 89. [,6χ. τιϑὶ. Βοκκ. ρ. 589. 1. 
Απίϊαιϊ!. εκ. ρ. 85. 1ὅὉ. Ραδγρθύαπη ὕοάθχ Ψψιλοδαπίδας --- μη- 
μαλωτάς. 

1) Οοάδοχ ψιλοκορῆς. 
2) θὲ ΕαροΙ 415 ἔγασπιθηΐο νἱ46 δίϑιποις. ρ. ὕθ09. 
3) Οοάοχ ψιμῶρον. (ἰοτγ. Τουρίαᾳ8. ΟἿ, Ῥῃοίϊαπι ν. εὐδίαιος. 

γοοαρα υη. Πμαροὶ Ποβιοά, ΟΘρον. 624. 
Ἢ Οοάοχ αἱ ἄμπελοι, 5864 οἵ, δβϑγοῖ. ΤΠθορῆν. Π. Ρ]δηὶ. 

ΕΥ,, Ψα..6. 
5) Ποργομα5. Οοάθχ ψινάξει οἱ φυλλοροεῖ. 
8) Ποβγοθυ8. 864 γἱὰ6 Ψαινύθιος ἰὰ 765, Ὑ1Π. 1825 ἢ οἱ 

αρυὰ Μ.ο ϑομπάϊαπη. 
7) (οὐοχ ψισαι οπι. 806. Εαβὶ. ρ.1691. 44 Πογὶ 6 Ιόχῖοο τ δίουϊοο. 
8) (οάοχ ψιττακίων οἱ 810 ἀυοαας ἤδβγοῃ. 864 νἱάβ Τῇ68. 

ΥΠ1Ι. 1919 Β. 
5) οάεοχ ἀποκομματικοῦ λεξιδίου --- γράσου καὶ Ψψοθοίου καὶ 

ῥύπου γε καὶ ψόθου. Οοττοχῖὶ θοργαθαβ. Μίπαβ. ρῥ]αοοὶ Βογρ]ηὶ 
γταῖϊϊο ἀρὰ Μοίηοι. Εταριηϊ. οι. 11. ρΡ. 1224. Οἵ, ΤΠ65. ὙΠ]. 
1920 (1. 1921 ἢ. Ψό αἰχ! Βορηοο]65 4αοαᾷαθ ἐν Ποιμέσιν, οἵ, 
ίγιῃ. Μ. ρ. 40. 529, 
10) Νοπῖρθ Οομπηϊοῦβ, πᾶῖὰ Ῥ] οἰ 8. ἴῃ ἰοχίοο οοπάθπάο στᾶπι- 

τηδιϊοατη πο Δ ΠΙθα1. 
11) [πά!άφιῃ ῬΊγγη. Εἰ], ρ. 152... ΟἾΔ, Ρο]]. 11. 180. 
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ψοίδης " ἀλαζών 1). 

ψοῖθος" σποδός. 

Ψολόεν" Φλονόεν πῦρ. 

ψολοκομπία" ἀλαζονεία " ̓Αριςοφάνης Ἱππεῦσιν" ἥσθην ἀπειλαῖς 

ἐγέλωσα Ψψολοκομπίαις 3). 
ψούδιωα " Ψευδῆ" Κρῆτες ὃ). 

ψοφοδεής" δειλός, τοὺς φόβους Φοβούμενος 3). 

Ψυκτήρ᾽ σκεῦος ἔνθα διωνίζουσι τὰ ποτήριω 5). 

ψύλλα καὶ ψύλλαι" θηλυκῶς" παρὰ δὲ Ἡροδότῳ Ψύλλοι ἔθνος 
Λιβύης" καὶ τὸ ἐν τῇ Μεσσηνίᾳ Μενάνδρου κύριον ὄνομα " ὅτι 

δὲ τὸ ζῷον τὸ μικρὸν ἀρρενικῶς Ἐπίχαρμος εἶπεν καὶ ἕτεροι δ). 
Ψύρα τὸν Διόνυσον ἄγοντες" ἡ παροιμία παρὰ ἹΚρατίνῳ τὰ δὲ 

Ψύρα νησίδιον ἔρημον πλησίον Χίου" λέλεκται δὲ ἐπὶ τῶν εὐτέ- 

λειῶν σημαινόντων ἴ). 

ψυχαγωγεῖ" παρωμυθεῖται, τέρπει ὃ). 

Ψύττα" ἐπὶ τοῦ ἀποδραμεῖν 5). 
Ψύρα" νησίδιον μικρὸν 10). 

ψυχάζειν" ἀναψύχειν. 

ψυχάζουσιν" πρὸς τὸ ψῦχος καὶ τὸ πνεῦμα διωτρίβουσιν ἵνα ἀνα- 

ψυχήν τινα λάβωσιν" ἐςὶ δὲ ὅμοιον τὸ χειμάζειν 11). 

1) Ἠδβγο 8. 
2) Ατῖβὶ. ἵαᾳ. 696. (, Ἠδβγοβίμμη. 
5) Ηδβγομίαβ Ψοδίω" ψευδῆ: Λάκωνες δὲ τὸν ςόμαχον. 
1) Ἠδβγοθαβ. 
5) ΟἸΙοβδὰ 486 Ὀ]Θηϊ5 βθυγαϊα θϑὶ ἃ ὅ0}0)]. Ῥ]αὶ. ϑγηιρ. 215 

ἘΣ, Ὁ] Ἰἰαυθαίαγ συοααθ ἔτ! ρ 468. 
6) ΟΡ βθυναίίο υἱἀθίαγ 6111 Πιοπγϑ811, οἵ. Εαβιαίῃ. Ρ. 1890. δ0. 

ΟΓ ῬΏγγη. [0]. ρ. 146. Μοον. ὅο}ο], Ατῖβι. Ρ] αὶ. 898, Ηρϑυοι. 
]ωοου5 Ποτοάοι! Ἰϑσίαν ΠΥ, 178. Υ᾽άθ φαοχαθ. Οομοὶ. Ῥγοβορορυ. 
Χοπορῖ. Ρ. 16. Μηθιῃ. ΥἼ,. 174. ; 
7 Οοάοχ Ψύψαρα. ΟΓ δίορι. Βγζ. ἴῃ νοοϑ. βίαι, ρ. 1462. 

460. Αρρ. Ρτονν. 4389. Τ|ι65. Υ1Π. 1988 ἢ. Μοίποϊς. Βταρηι. 
ὕομι. ΠΠ. 207. ΒοΙρκ. δα Αἰομπηδηὶβ [γᾶρτηϊ. 80. 

8) ΗΒ 5. 
9) Παροὶ ἔυτὶρ. Ογο]. 49. ΟἿ. ΠΟργοΝ. ϑάθρθ ἱπηϊαὶϊϊ ϑαηὶ 

Αἰ οϊθαθ. Οὐάοχ τὸ ὠποδραίμην ἴῃ. ὈΓ. 
10) (οάοθχ Ψυραᾶνις" ἴδιον μ. ὕονγ. θοθτ. 
11) Βτγουία8 [μοχ. τῃθὶ, ΒΈκκ. Ρ. 817. 19, 
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ψυχικός - σαρκικός “ σημαίνει δὲ καὶ τὸν ἀνδρόθυμον - οὕτως 

ἔΛλεξις ᾿). 

ψυχορροφεῖν" τὴν Ψυχὴν ἐκπίνειν 3). 

ψῦχος" τὸ ῥῖγος" Ἡρόδοτος " ἀλλὰ καὶ Ἕρμιππος 5). 

ψυχρὸς ἄνθρωπος" ἀντὶ τοῦ δυσκίνητος 1). 

ψυχρολογία" Ψευδολονγία, ἀκαιρολονία 5). 

ψυχρὸν πρᾶγμα" 
ψυχρός" ἀσθενής. 

ψῶζα" νόσος τις Εὔπολις Μαρικᾷ- Ὃς θυμήνας τοῖς ςρατιώταις 

λοιμὸν καὶ ψῶξζαν ἔπεμψεν" οἱ δέ ῴασι καὶ τὸ τῆς νόσου εἶδος 

ὅτι κνησμὸς μετὰ δυσωδίας δ). 

ψώθια" τὸ ὑποκάτω τοῦ ἄρτου Ἶ). 
Ψψωλὸν γενέσθαι δεῖ σε μέχρι τοῦ μυρρίνου " ἡ παροιμία παρ᾽ 

᾿Αριξοφάνει ἐν Ἱππεῦσιν" ἐλέχθη δὲ ἐπὶ τῶν μέχρι πολλοῦ 

διελκυσμένων' παρὰ δὲ Διφίλῳ ἐν τοῖς Ἐς ναγίσμασι παρᾶπε- 

ποίηται ἄχρι τοῦ λάρυγγος ὃ). 

Ψψωλός " ὃ λιπόδερμος, ὀξυτόνως" καὶ ἀκρόψωλος " ὃ ἐπὶ βραχὺ 

τοιοῦτος. 

ψωμοκόλακες " Φιλιππίδης ὃ). 

ψώμισμω" διάσυρμα 19). 

ἢ ΠΙυὰ σαρκικός ρογιἰποὶ δ] εχρ]!οαϊοπθπὶ ἰοοὶ ἴῃ 5.5, ΠΘΙῺΡΘ 
Ἰ. ον. 2. 14. Ουδε δἀαυῃίῃγ ἅ|10 ρου πθηΐ. 

2) (Ἰοβθα ρ᾽θηϊαβ βοιναία οϑὲὶ ἃ Ῥῇγγηῃ. βοκῖ. ρ, 75, 2ὅ. Οἱ, 
Μεΐπεκ. ὕομ. 1]. Ρρ. 694. Ποβγομίαβ ψυχορόφους. 

5) Βδγοάί. Ι΄. 28͵ 
4) Οοπνθη Απίϊαιϊ!. ΒΕΚκΚ. Ρ. 116. 20. 
5) Ἠδβγο Ια. 
6) Ηος 5οἷο ἰἴοθοὸ αιυδπίμμη Υἱάθο πἰπὰγ ἴοσηὰ ψῶζα,, πᾶπὴ 

ϑυϊάαβ οἱ Εἰγπηοίοσιιβ σὰ 6 Ῥηοίίο ρθη. Εὐφαϊ θη βογθ το 
τη] Ψῷα πηαϊαϊίοπο οχίσα ἃ ῬΙῸρΡῈ πα}]ἃ. 
7 ΟΥὉ, Πόβγοῖ, οἱ ρίατα δρυὰ Αἰμθη. ΧΙΥ͂, 646 (, ΡῬμοίία5 6 

Ῥαυδβᾶπία μαραὶ, οἵ, Ευδίαϊῃ. ρΡ. 1817. 44. 
8) Ατίϑὶ. Εᾳ. 972. Ῥγὸ διελκυσμένων νοὶ] διειλκυσμένων ϑ6Πο- 

᾿ιαβία διεσχκυλμένων. α]π οὑπὶ Καυβίοτο ὠπεσκολυμμένων. Οὐοάοχ 
Ῥταρίογθα ᾿Ἐγανίσμασι. 

8) Απιαι!. Βοκίς. ρ. 116. 95 αἀά. Φιλιππίδης ᾿Ανανευούσῃ,. ἀθὶ 
Μοϊμθκῖι8 ᾿Αγαγεώσει. (Ϊ. ΑἸῃθη. ΥἹ. 262 Α δ] 4118 ροθίαγαπι 
ἸθβΕ 0 1ἃ. 

10) ΝΟ 1π|6]]1ρο. 
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ψωμός" ὡς ἡμεῖς, Ἐπίλυκος. 

ψωρᾶν καὶ βραγχᾶν δισυλλάβως λέγουσιν 1). 

ψῶχος" γῆ ψαμμώδης "). 

᾿Αρχὴ σὺν θεῷ τοῦ Ω. 

"ΩὯιωα" μηλωτή., διφθέρα. καὶ τὸ λῶμα τοῦ ἐνδύματος περὶ τὴν 

πέζαν ἢ τὸ περιςόμιον 3). 

ὠωώτωθήσω" ἀκούσομαι" Δωριεῖς ΠΝ 

ὦ: τὸ μὲν ἄρθρον περισπωμένως, τὸ δὲ σχελιαςξικὸν ὀξυτόνως. Ὁ 

᾿Ωγύγια κακά" ἐπὶ τῶν ὀχληρῶν ἐπεὶ συνέβη Κάδμον τὸν ᾿Ωγύ- 

γου διὰ τὰς θυγατέρας κακοῖς περιπεσεῖν" ἄμεινον δὲ λέγειν 

᾿Ωνύγια κακὰ τὰ παλαιά" τοῦτο γὰρ ἡ λέξις δηλοῖ 5). 

᾿Ωγύγιον: ἀρχαῖον, παλαιόν ἢ ὑπερμέγεθες" ἢ διὰ τὸ "Ωγυγον 

πρῶτον ἄρξαι τῶν Θηβῶν δ). 
ὥγνμευον: Ἐενοφῶν ἐν β' ἀντὶ τοῦ ἐπορεύοντο, πωρὰ τὸν ὀνμὸν 

τὸν σημαίνοντω τὴν κατὰ τάξιν ὁδὸν τῶν θεριζόντων ἴ). 

ὧδε" οὐ μόνον τὸ οὕτως ἀλλὰ καὶ τὸ ἐνθάδε ὡς ἡμεῖς" ἹΚρωτῖνος 

Δραπέτισι" Τοὺς ὧδε μόνον ςασιάζοντας καὶ βουλομένους τινὼς 

εἶναι. ᾿Αριξοφάνης Κωκάλῳ" ἐκδότω δέ τις Καὶ ψηφολοῦν εἶον 

ὧδε καὶ δίῴρω δύο: καὶ Πλάτων που κέχρηται ἀντὶ τοῦ δεῦρο 

καὶ ἐνθάδε" τὸ δὲ οὕτως ἐν τοῖς πλείςοις δηλοῖ" Ἑὔπολις Ταξι- 

ἄρχοις᾽ Οὐκ ἣν φυλάττῃ γ᾽ ὧδ᾽ ἔχων τὴν ἀσπίδω ὃ). 

1) ΟΝ βαρτὰ ν. λιθῶντας. οον. Πόθβθοῖκ. δὰ Ρζγγη. ρΡ. 80. 
2) ΠΕβγοΠΙα8. 
ὃ Οοάοχ ὥψ. ῬΙΙΟΙ σἰοβδᾶθ Ῥᾶ15 οχ ἄβ]ῖο Πιοηγβίο οβί, οἵ. 

Ἐπυβίαι ἢ. Ρ. 1828, 48. ΑἸϊοτὰ πὶ οπηπὶὰ [Ὡ]]Ππὶ ϑᾶοτὰ οϑὶ, οἵ. 
Ἐχοά. 28. 28. Ῥϑβαϊὰ, 152. 2. 

1) 510 οάθχ. Ρουβοῆιβ ὠατωθήσομαι. ΠΘβγοβίαβ: ὠάώτω" θήσω, 
ἀκούσομαι. αθυτυβ: ὠάσω. δ] ΟΚΘΠ ΘΙ 5. δ ῦ65586 ἰαἀϊοαὶ ἐς 
ὥατα θήσομαι. (ἰορὶϊαν! Δ]Ιφαᾶπαάο: ὠσξῶ" νοήσω, ἀκούσομαι. 
ΕΔΟΠΠ1ὰ5. οοτῖθ ΠῸΠ ΡΟ οΓΙ8. 

5) ΟἹ, βίαι. ρΡ. 1595. 51. Αρρ. ἤγουν. 442 }]4. [ηἰὶ. 
6) Οοάοχ ᾿Ωγύγιον πρῶτον --- τῶν θηλυκῶν. Ἐπ. ἰ6οϊ. ἴῃ ἴμθχ. 

Βαμα. (ἷ. Ποβγοβίαμη. 
7) Χρϑηορὶ. Ογτορ. 1]. 4. 20. 
8) Οοάοχ Δραπέτησι ---- ψηφολογίον --- δίφρῳ --- οὐκ ἦν Φ. δ΄. 
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ᾧδεῖον" ᾿Αθήνησιν ὥσπερ θέατρον, ὃ πεποίηκεν ὥς φασι Περικλῆς 
εἰς τὸ ἐπιδείκνυσθαι τοὺς μουσικοὺς ἀνῶνας" διὰ τοῦτο γὰρ 

᾿ Ε] " 9 ͵ ») ΜΝ “ 9 »“»“- ψοὐὰ ΜΕ 9 9 - ἿΝ ͵ 

καὶ ᾧδεῖον ἐκλήθη ἀπὸ τῆς ᾧδῆς" ἐςὶ δὲ ἐν αὐτῷ τὸ δικαςύριον 
- " - - Ἁ Ἁ 3) 9 “1 τοῦ ἄρχοντος" διεμετρεῖτο δὲ καὶ ἄλφιτα ἐκεῖ 1). 

-“-τ} ; [γέ 2 

ὧδέ πως" οὕτω πως 3). 

ὠδηκώς " οἰδήσας, Φυσήσας. 
Ὡς ἢ κι Δ ε 5» - -“ 9 ’ 9 

ὠδίς" ἡ ἐκ τοῦ τοκετοῦ ὀδύνη ὃ). 

ᾧετο" ὑπελάμβανεν ἢ). 

ὥζειν " θαυμάζειν 5). 

ὥζηκεν λέγουσιν δ). 

ᾧζυροί - κρῶσις ᾿Αττική. 

φήθησων" ἐνόμισαν. 
ρος αἱ ὦ Ἡράκλεις " ἐπίφθεγμα θαυμαςικόν. 

ὦ Ἥρακλες᾽ ἡ κλητικὴ πτῶσις οὕτως διαφέρει" καὶ τὸ ὦ Δάματερ 

τὸ Δήμητερ᾽ Φασὶ δὲ καὶ χωρὶς τοῦ ὦ τοῦ θχυμαςικοῦ Ἣρά- 

κλειφ᾽ καὶ μᾶλλον ἐν τῇ χρήσει 7). 

Ῥοβϑυπί οθίοσα ἀϑαὰθ δὰ ἥποιη, αὐϊπαὰθ ἔθυθ ῬδρΊ μ85 
᾿τηΡ]Θη18. Ῥογϑβοηλις. 

4.86 ΟΟΥΓΟΧΙἑ ῬοΟΙΒοη8. Απίίαϊ!. Βεκι. ρ. 116. 29 Ιαυαὰὶ Ρ]α- 
ἰοηθπὶ Γοργίᾳ. Οπθπ ἸΙοουμη γο]αθγιΐ ἰσῆοσο : ἴογίθ Ργοίδρου. 
328 Ὁ. 

1) ϑύρρίουι ὠγῶνως, οἵ, [μοχ. στῃοὶ. Βοκκ. ρ. 517. 51. δι. 
ῬΠοτ. ὃ 57. Μαπηὰβ γϑοθη ἰββιπηᾶ [ἢ ΓΠΔΓΡΙΠΘ : ὠδεῖον ̓  μουσεῖον 
ἢ σχολεῖον. 

22) α΄. Ηδβγοβίαμ. 
5) Οἵ. υβίαιϊῃ, Ρ. 848. 46. 
4), Ηδβγο μα. 
ὅ) ᾿χ Αοἱϊο Πιοηγβίο, οἵ, Βυβίαίῃ. ρ. 1279, ὅ5. ΥἹἱάᾶθ χυο- 

4αυ6 Ἠδβγοι. ὙσάΡ]ο υ8ἱ β8πὶ Αδβοῆ. ἔπη. 121 οἱ Αὐῇϑί. 
γ68ρ. 1627. 

5) Πιπάοτγῆαβ βου} ὥζησεν οἱ τοίεγαὶ 84 Αὐἱϑὶ. ἰγασπιὶ. 588. 
7) Ἀθδοίία8 βυρτα νυ. Ἡράκλεις, τπᾶθ τοϑίϊϊαα ὥσπερ τὸ ὦ 

Δόάματερ τοῦ ὦ Δήμητερ. 
ν 



ΟΙΌΝΒΑΝ ΠΟΜΕΒΙΟΛΕ 

ἘΧΟΕΒΒΡΤΊΤΑΒ 

ῬΗΟΤΙΙ ΠΕΧΙΟΟ. 

Ἁ. 

᾿Ααγές" ἄθρουςον, ἰστχυρὸν 1"). 

ἀαδεῖν" ὀχλεῖν, ἀπορεῖν, ἀδιχεῖν, ἀσιτεῖν 3). 

ἀάλιον" ἄτακτον, ὠκρατές ὃ). 
ἄωπτον" ἰσχυρόν, βαρύ, χαλεπόν" οἱ δὲ ἄπληςον " καὶ «εῖρας 

ἀάπτους" μεγάλας, ἀὠπροσπελάςους, ὧν οὐκ ἂν ἄψαιτό τις" 

εἰ δὲ ψιλωθείη, τὰς ἀπτοήτους" οἱ δὲ ἄωπτον" ἄπειρον, ἀπέ- 

ῥᾶντον 1). 

ἀάπτους" οἱ μὲν δασύνοντες τὸ δεύτερον ἃἁἃ, ἀκούουσιν ἀπρόσπε- 

λάςους, ὧν οὐκ ἄν τις ἅψαιτο" οἱ δὲ Ψψιλοῦντες, ἀπτοήτους" 

1) Αρο]]οη. Πδογοῖ. Θάγββ. λ. 575. 
2) Αρο]]οπ. Πδβγοἢ. 6 Πρ ρο]οββὰα οἵ. ἢ. Βομιμαϊαπη ἰῃ 

Μυβθο ἤμοπαπο, ΧΙ]. ρ. 140. 
3) Αρο]]οπ. ΠΊΘβγοῖ. ΟΥγ1}. Ὑο58. ὠώλιον " ἄπληκτον. 
4) Οοάοχ ὧν οὐχ ἅψαιτό τις, υοά οοττοχὶ. ἰβραϊαβαπὶ 

στη 11οἱ αἰΓαπΠ) ῬΓΟΠΠοΙδηπιη οϑδοὶ ἄώπτος ἃῃ ἄϊζητος, οἵ. 
σ᾽] οβδᾶπη βθααθηίθη. υδθβι μοὶ Ὧ(6 ἱπίογαβρί γαϊοπθ αἰ ρὶὶ 
4Ζυοά4ὰθ ΑΘ 118 ΠΙοη ϑ᾽8., οἵ, βϑῆγβ. ἐθ Αὑιβϑίασοῃο Ῥι 551. 
Ἠΐϊης ἤρου β8η6 Ροϊοδὶ αἱ ἴᾶθο οἱοδδᾶ δχ οἷϊβ ορθῖ ἢαχουῖί, 
δ) πη 4υϊάρηη πρά6 ΠΟΒΥΟΝ 5. ἤθαι6 ΑΡροΟ]]οηΐ 5. οοηγ6- 
αἰϊ οἱ ργαθίοσθα χαγαθ 88:1 δ ιηοι πὶ ἴῃ ῬΠΟΙΪο ο]οϑβὰθ Βοιηθ- 
τοῦθ ἀμ ρ]1068. Νο]υὶ ἰδηθὴ ἄγ ! ]6γὸ ἃ 564 θη σ᾽] 0588, 46. ουΐα5 
ΟΥΙσίηο οοηϑίαί, 
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οἱ δὲ τὰς ὠνεκφεύκτους καὶ χαλεπάς, ᾿Απίων δὲ δασύνει" βού- 

λέται γὰρ ἀποδιδόναι, ὧν οὐκ ἄν τις ἅψαιτο, ἢ τὰς πολλοῖς 

προσπελαζούσας 1). 
ἀᾶσαι" τέσσωρω σημαίνει" κορέσωι, καθυπνῶσαι, βλάψαι, λυ- 

πῆσαι ἢ). Σ᾿ 
4 ἘΞ ϑ ἄν χιςα " ἔγγιςα “). 
ΕΣ Φὗ Ε ͵ 4 

ἀγχοῦ " ἐγγύς ἢ). 

ὠδαήμονες " ἄπειροι ὅ). 

Ἐπσῴχετο᾽ ἐπεπορεύετο 5). 

ἐρέσθαι" ἐρωτῆσαι, πυθέσθαι 1). 

ἑρπύζων" ἐκ μεταφορᾶς βαδίζων ὃ). 

ἐρρέτω" οἰμωζέτω, φευγέτω 5). 

ἔρρων" μετὰ φθορᾶς παραγινόμενος ἢ πορευόμενος 10). 

ἐρρώσαντο" ἐπεῤρώσθησαν 11). 

ἐρσήεις" πρόσφατος, ἔνυγρός τε καὶ ὠμόλυντος 13). 

ἐρσήεντω " δροσώδη καὶ ὡπαλόν, νεωρόν 13), 

1) Β΄ πη}}|ἃ Αρο]]οη. Οοηίγαχιὶ Ποογοῦ. Πα, ὡ, ὅ67. Αρυάὰ 
Ἀρο]]οπίαη ομθηάα τὸ μὲν πρῶτον ἁ«Φ. Οἱ. Ναάποκ. Αὐἱδί. Βγ2. 
Ρ. 2312. Οείθγαιη ῬΠΟΙ Οὐοάοχ μαροὶ ὠπράκτους ργο ὠπτοήτους, 
υοὐ οχ Αρο]]οπῖο δπποπάδυιὶ. (". ο]οβϑβᾶμη ΒΌΡρΘΥΙΟΓΘΠΙ. 
2) Οἵ. Αροϊϊοη. γ. ἄωσαν. ΠΘβγοἢ. ν. ἀᾶσαι. Ῥτίμηᾶ βρη ]- 

Βοαίϊο ρουϊποὶ δά ΠΙδ4. ε. 289: αἵματος ὦσαι "Αρηῶ" βθοιπάα 
δα Οάγε5. ᾧ. 297: ἐπεὶ φρένας ἄαχσε οἴνῳ" ἰογιϊα δὰ 1Π1Δ4. 6. 
2560: τῇ δ᾽ ἄτῃ ἄασσας' «υᾶτία δὰ [ΠΙὰὰ, λ. ὅ40: ἀὠάσατο δὲ 
μέγα θυμῷ. (Οἵ, ἀἀποίαι!οποπη ρᾶα]0 Ρ]θηίογθίη ἴῃ ἴμθχ, τῃοὶ, Βοικκ. 
Ρ- 521 ν. ἀέχσαι. 

3) Πιαά. β, ὕ8. ΟΥ Τμοχ. τοὶ. Βοκκ. ρ. 555. 
1) Ῥαββίπη ἀρ οι. Αρο!]οη. [Π65γ 108. 
5) Ἀρο]]οη. Ἠδβγοι. ἴκοχ. τῆϑι. βθδκκ, ρ. 840. Θάγββ. μ. 208. 
6) ΠΙαά. ἁ«. ὅ0. Ηΐϊπο οοττίσο Πδβυοῃίαμη. 
7) Θάγ55, ὡ. ἀθὅ, 4110]. ΠοΒβγομία5. 
ὅ) ΠΙαά4. Ψ. 225. Εἴ, Αρο]]οη. 
3) Πιαά. ,. 877. Παβγο 5. ᾿ 
10) Πιαά, ,. ὅ64, Αρο!]οπι8. ἢ δυο 5. 
11) Θάγ9ε5. Ψ. ὃ. ΟοΥΓΟΧὶ 6 ]οχίοο βΒδοῆμη. Ῥβοί.: ἐπωρώθησαν. 
12) ΠΙαά. ὡ, 757. ΄ 
1) 144. ξ, 8348, ΟΓ, Ἠθογοβίαηι. 



ἐρυμνήν" ἠσφαλισμένην 1). 

ἐρχθέντα " ὕδατι ὠποπνιγ έντα 3). 
ἐρωδιός " ὀρνέου εἶδος ὃ). 

ἐρώμεθα " ἐρωτήσωμεν ἢ). 

ἔσβη" ἐσβέσθη, ἐπαύσατο δ). 

ἐσθλά" ἀγαθά 5). 

ἔσθοντες " ἐσθίοντες 7). 
-ἔσθος " ἱμάτιον 8). 

ἐσκοπίαζε" περιέβλεπεν 5). 

ἔσπετε" εἰπεῖν ποιήσατε 10). 

ἐς τί ἔτι; μέχρι τίνος 11). 

ἐσχάραι πυρός " ἐπ᾽ ἐδάφους ἀνθρωκιαί 132). 
ἔσχε᾽ κατέπαυσε 13. 

ἔσχεν" ἐπέσχε" [Μένανδρος] 13). 

ἔσχετο" ἐπεσχέθη 15). 
ἔτειρε" κατεπόνησε 15). 
ἔται" ἑταῖροι 17). 

1) Αρο!]οηΐα5 ποὺ ἰθρϑῦ Θάγβ8. ὠ.“106 Ὁ] πὰπο τοῖα ἐρεω- 
νήν. Ἠδεβιοά. ἀρπα ϑίγαρ. 9. Ρ. 424: Τλήχωνά τ᾽ ἐρυμνήν. 

ἢν ΠΙαα. ᾧ. 282. Αρο!]οη. Ἡδβγο 8. ν. ἐρεθέντα,, φοτγίαϊϊτη 
ΟοΥΓΘοα8 ἃ τυ. 46. 

8) Πιαά. κ᾿. 274. Ἀρο!]]οπίαβ. Ἠδβγ ἢ 5. 
ἅ) Θάγ85. 6. 199. 
5) Πιαά.,.. 471. Ἠδογο 5. 
6) Ῥαβθίμη ἃρυᾺ ἤοιη, Ποβυο υ8. 
ἘΠ ΜΠ]. ὙΠ 61) 
8) Αρο]]οηϊα8. Πβυομαβ. 144. ὡ. 94. 
9) Θάγ95. κ- 260 θ᾽ ἰάπηθ ἐσκοπίαζον. 
10) 114. β. 484. Οοάοχ: ἑσπέται" ε. ποιήσαντες. ΟΟΙΤΟΧὶ 6 

Βδομηηδηηὶ [,Θχῖοο. 
11) Πα. ε, 4θὅ. 
} ΙΒ: 6, 118; 
18.0.18 9.. 570. 
14) ΑΡ0]]. Πφβγοῖ. 401 π|ὰ]6ὸ ὑπέσχεν. Πα. ᾧ. ὅ05. Μοεπαη- 

ΟτῚ ΠΟΠΊΘη ΡΟΓΡΘι μη τορθιϊ τὴ 6 9]. βιροι, ἐσχάτως. 
15) ΟἹἮἍ, Ἠδβγομίαμη. ΠΙδ. ρ. 696. 
16) ΠΙαά. ε. 796. ΠΟΘ 8. ι 
17) ΠΙδά. ,. 464, Οοάθχ Π1] ργδβίθυ. ετιῶ (819) οἱ ἱπίθγργοιαιο 

οχοιάπι, Οὐτγοχὶ οχ Αρο]]οη, οἱ ΠΘΒΎ ΟΝ, 
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ἑτεραλκέα" ἑτεροκλινῆ 1). 

ἔτλης" ὑπέμεινας 3). ἶ ᾿ 

ἐτύγχανεν " ἐπέτυχεν ὃ). 

εὔδιητον " καλῶς ᾧκοδομη μένον ἢ). 

εὗδον" ἐκάθευδον 5). 
εὖ εἰδότες " καλῶς γινώσκοντες δ). 
εὔζωνος - εὔτολος, καλή 7). 

εὐήνορα" τὸν ἀνδρείαν περιποιοῦντα, ἐπὶ τοῦ οἴνου " ἐπὶ δὲ χαλκοῦ, 
Ν Ρ Ν 4Ρ θέ 8λ 

τὸν εὖ τὸν ἄνδρα διατιθέντα ὃ). 

εὐῆρες" εὐάγωγον, ἐπὸ τῆς εἰρεσίας 5). 

ἐὐκλεές" περίδοξον 10). 
τὶ δι... , “Ἀ 2 1 εὐνάς" κοίτας ἢ ἀγκύρας ""). 
9 ἢ Υ ͵ 19 εὐνηθέντες " κατακοιτωσθέντες 13). 

ἐύξοον" καλῶς ἐξεσμένον 15). 

ἐυπλοκαμῖδες - κωλλιπλόκωμοι 1ἢ). 
εὔπρηςον" εὐφύσητον 15). 
ἔφες " ἐπίπεμψον 15). 

1) Πιαά. η. 26. Οἵ, Αρο]]οπ. οἱ ἢδβγοῃ. 
2) 'Ῥαββίιη. Ἠδθϑυ θα. 
3) Αρο}}. 6 400 οοτγοχὶ (οαἸοἰβ Ἰθοϊϊοηθηι ἔτυχεν. Θαγϑ55. ξ. 251. 
4) ΠΙαά. «. 448. δδογοι. [ῃ Εἰγῃμ. ἀπάίαπ, 228, 81 ΟΟΥΓΙΘΒ 

εὔτυκτον ῥτοὸ εὔτηκτον. . 
5) ΠΙΔ4. β, 2. Ποβγο Ια. 
8) Πιαα,. β, 720. 
7) Πιαά. ὡἁ. 429. Οοάοχ εὔτοκος: οογτγοχὶὶ ΑἸρθυίαβ δὰ Ηθβγοῆ. 

Υ. εὔζωνος : οἷ. ἀυοααθ ρ]. ἐὐζώνοιο οἱ εὐζώνως. 
ὅ Θάγϑβ8. δ. 622, ν. 19. Βηη1ὰ ἀραά, Δρο]]οη. οἱ δ βγοῖ. 

Οοτγγοχὶ (ρα οὶ ναι ποιοῦντα ρτὸ περιποιοῦντω. {Π1|π|ῶ| γοῦθᾶ 
ἴπ Οοαΐοο ἀθϑαπὶ,, τϑρϑίϊα ἃ Ῥοιβοηῆο 6 ϑαϊ4α, «αὶ ἰᾶπιθη ρ6Γ- 
ῬοΓᾶμη τιθέντα, ῬΓῸ 410 ΓΘΒΟΙΙΡΒΙ διωτιθέντα. 

8) Θάγε5. λ. 120. Οἱ. Ἡδβγομ απ. ; 
10) Πιαά. ρ, 416. Οὐοάοχ ῬΠΟΙΙ : εὐκλευές οἱ ἰηϊθτηρτοίαιο 

Θχοια. ΟὐΥγοχὶ ορα ἰθχῖοὶ Βδομηηδηη!. 
Ἢ Θάγ55. οἶ 14, Πιαά. «. 486. Αρο]ίοη. Πδογοῖ. 
12) Θάγ95. 6. 292. Ἠδβγο 8. 
9) ΠΙδ, Δ 990. ΗδβγοΒ 8. 
"" Οάγ85. β. 119, Ηθογο  υϑ, 
15) ΠΙαά. σ, 471. ΑΥο]]οη. Ἡδογοῖι. 
16). ΠΙαά. ε, 174, Ἠρβγοῖ. (οαθχ ἔπεμπον: Θιωθη θαυ} ορα 

Ἰοχῖοὶ Βαοῃιηδηη!ὶ, 



ἐφέςιοι" αὐτόχθονες, ἔνοικοι 1). ἊΝ 
ἐφῆκα - ἔπεμψα 3). 
ἔφηνεν " ἔδειξεν 3). 
ἐφῆπτο" ἐπεηβεβατο, ἐπέκειτο ). 

ἐφιείς " ἐπιπέμπων. ἐπιβάλλων 5). 

ἐφίκοντο" ἐφήψαντο 5). 
ἐφορμή" ὅθεν ἄν τις τοῖς πολεμίοις ἐφορμήσειεν ἴ). 
ἔφυ ἐγένετο 8). 
ἔφυδρος " ὕδωρ ἐπάγων 3). 
ἔφυν" ἐνέφυσαν σφόδρα, ἐνεβώλλοντο, ὥςε δοκεῖν συμπεφυκένωαι 10). 
ἐφύπερθεν᾽ ὑσέρλνο νν): 

ἔφυρον" ἔβρεχον ἢ ἔπλυνον 13). 
ἔχεεν" ἔχωσεν 15). 

ἐχέφρων" συνετὸς 13). 

ἔχθιςος " ἐχθρότατος 15). 
ἐχθόμενος" ἐχθρὸς ἢ μισούμενος 15). 

Ἢ Πιαᾶ, β. 128. Ἡδβθγοθίυβ, ἃ 410 ϑ50πη81 ἔνοικοι: ῬΠΟΙΙ 
Οοάοθχ σύνοικοι. 

2. 88: “812. 
3) Πιαά. β. 518, Ἠδογο τυ. 
Ἀ. ΠΙᾺ: ζ, 341: 
5) Πιαά. ἁ. 51, Ἠθβγο θυ. 
6) ΠΙαα. ν. 61. 
ϑ θΘάγθ5. χ. 180. ΗθδγοΝ. ᾿Ὀοιτυρίο ἴῃ μοι. Οοάϊοο: ἐφ᾽ 

δρμήν" ὃ ἐναντίος τ. π. ἐ. Υἱῖίο τηθιμογαθ!!!. 
8) Οάγ85. Ψ. 190. Πδεγομῖαβ. 
9) Θάγβ8. ξ. 4ὅ8. Αρο]]οη. ΠΘ5γο. 

10) Οοάοχ ἔφυντο. Θυοά ΤΘΡΟΒαΪ Ρουποὶ δὰ Θάγϑβ. ε. 48: 
“πυκνοὶ --α ἀλλήλοισιν ἔφυν ἐπαμοιβαδίς,, 01] τϑοιβϑίπιθ ϑὅ6Πο- 
1Ιαϑῖα : τὸ ἔφυν συφαλτέον, οἵ. Μπθηι. Χ. 518 υἱ (ἰοθοϑίαβ ἴου- 
τηᾶπι ἔγνγόν ΥΘΡΟΙΙΣ ἴῃ ὨγΠιπΟ 'ἰπ θίθγθη. ἔα πάθῃ υἱάθ ἀρᾷ 
Ῥιπά. Ῥγίῃ. !. 42. [ν. 120. Ααἀάο Ορβογγαὶ, τηϑὰ8 ἴῃ Ῥ]αϊοηθπι, 
1864, Ρ. 16. 

1.1) ΠΙα4, ὡ. 645, Ἠδβγοῖν. ρογρθιύατη ὑπεράνωθεν : ἰάθην Ὑἱϊ τη 
ἴῃ ἰοχίοο βαοῆα. ΟἿ, ᾿ηἴτα καθύπερθεν. 

Πιαά, ὠ. 162. Ῥτο ἔπλυνον τηᾶ]ο οὑπὶ Πθϑγοῖ. ἐκόλυνον. 
18) ΠΙαά, ζ. 419, ΠοΒγοΙ 8. 
14) Ῥαββὶπη ἀρὰ [Ποιποῦ, Ἠθϑγυ ἢ 5, 
16) Ῥαβϑὶπιὶ ἃριὰ ΠοιηοΥ. 
10) Θάγ85, δ, 502. 
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ἔχθος " ἔχθρα, μῖσος 1). 

ἔχοντες " οἰκοῦντες 3). 
ἕψεται" ἀκολουθήσει ἢ ἀκολουθεῖ ὃ). 

ἑψιᾶσθαι" παίζειν ἢ): 
2} ε ,ὕ ΗΝ τς ἐῴκει " διμιοίᾳ ἦν ὃ). . 

ἑωσφόρος" ἀνατολικὸς ἀφὴρ πρώϊνος, καλούμενος Φωσῴόρος 5). 

Ὥς 

ζαῆν ἄνεμον τὸν σφοδρῶς πνέοντα 7). 
ζάκοτον" ἄγαν ὀργίλον, κότος γὰρ᾽ ἡ ὀργή 5). 

ζείδωρον" τὴν τὰ πρὸς τὸ ζῆν δωρουμένην 3). 

ζεύγλη" τὸ ἄκρον τοῦ ζυγοῦ, καθ᾿ ὃ ἐντίβησι τοὺς τρώχήλους τὰ 

ζῷα 15). ὲ 
ζεύγλη ζυγός "}). 

ζόφον" δύσιν 13). 
ζυγόδεσμος " ὃ ἱμὰς τοῦ ζυγοῦ 13). 

ζωάγριω" δι᾽ ὧν λύτρων τὸ ζῆν περιγίνεται 14). 

ζώψρει" ζῶντα λάμβανε "5). 
ζωήν᾽ τὴν κτῆσιν, τὴν οὐσίαν 15). 

1) Θάγε8. .. 277. 
2) Ραϑββίπη ἐἄζσαᾳ ἤοιῃ., τ. 9. ΠΙα4, σ. 48. 
ἣ ΠΠ|4. δ. 41. 
4) Αρο]}, Ἠρδβγοι. ἑψιωάσθων, φαοά ΠΑ ΒΟ Ο6γ88. ρ. ὅ50. 
5) Ραββίπη ἃρῃὰ Ἠοιμηθυ. 
6) ΠΙα4, Ψ. 226. Ποργομίυβ. 
7 Οάγ85. μ. 515. Ηρββγοῃβ. ΟἿ. ἐδέανα 
8) Πιαά. ν. 220, Ηρβργομ, Οἵ, Αρο]]οη. 
5) Θάγε5, ε. 465, ἈΡο]]οη. ΕΙΣ α ΟἹ, Ογη!!α Ὗο58. 6 400 

δαϊθοὶ τὰ αυσά ἀδοβὶ ἴῃ ῬΊοΙ Οὐοα106. 
Ἢ ΠΙαά, τ. 406 ἰρίᾳ. ϑοΠι0]. οἱ Ποβγοι. Εἴγπι. αυά, ρ, 229, 46, 
11) Ποργομίυ8 οοπίαηρίί ὁ. σ᾽. ΒΌΡΘΓ, 
12) Πιαά, μ. 240. Αρο]]οη, Ἐδβγοῖι. 
13) Πα, ὠ, 270, Αρο!]οη. Ἠρβυ οι. 
1) ΠΙαά, σ, 407, 41101. Οἵ, Αρο]]οη, Ἠβγοὶ, 
15) ΠΙα4, ζ. 46, Αρο]]οη. Ἠρδθγοι. Οοάοχ μοί: ζωγρεῖ" 

ζῶντας λαμβάνει. ; δι 
16) Οἀγ88. ξ, 208. 
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ζῶμα" ὁ θώραξ καὶ τὸ περίζωμα 1). ἷ 

ζῶμα φαεινόν" τὸν χιτῶνα ἀπὸ τοῦ ζώννυσθαι" ἄλλοι δὲ τὸν 
θώρακα οἱ δὲ κυρίως τὸ ζῶμα 3). 

ζώννυσθαι" καθοπλίζεσθαι ὃ). 

ζωρότερον " ἀκρατότερον 3). 

ζωςήρ' ᾧ ἐπάνω τοῦ θώρωκος χρῶντω, 5). 

ζῶςρο" ἐνδύμωτά τινὰ ἀνδρῶν, οἷον χιτῶνας βαθεῖς 5). 

ζώννυται " ἡ ζώνη ἴ). 

Η. 

ἯΙ" ὠντὶ τοῦ ὥς, καθώς 5). 

ἤ" βαρέως ἀντὶ τοῦ ἄρα 5). 
ἡβαιόν" μικρόν, ὀλίγον 19). ᾿ 

ἥβη" νεότης, ἀκμή 1"). Ξ 
ἡβήσαντες" ἀκμάσαντες 13). 

ἠγάσσατο" ἐθαύμασεν 13). 
ἤγειρα " παρώξυνα 14). 

ἡγήσαιτο" προηγήσαιτο 15). 
ε ͵ 

ἡγήτορες" ἡγεμόνες 15). 

1) Πιαά. ὃ. 15ὅ. Ψ. 685, Αρο]]οηϊα8 ὃχ Αὐ βίαγομο. 
2) Οάγε8. ξ. 482. Ηδβγολ 8. 
8) Πιαα. λ. 1ὅ. Αρο]οη. Ἠδβυοι. 
ἃ) ΠΙΔ4. .. 209. Αρο!]οη. Ηδβυοῖ. 
5) Π|ΙΔἀ. δ. 215. Αρο!]οη. Ἠδβγοῖ. 6 40 ϑβαπιδὶ ᾧ ρῖῸ ἧ, 

4υοἀ μαροὶ ῬῇΟΙ Οοάοχ. 
86) θάγ88. ζ. 88. Αρο!]ϊοη. Ἠδβγοι. δὶ θχρ]!οαῖο ΑΡἱοπίβ. 
7) Ιοοτὰ ρ᾽οβϑᾶ Ποιηθτίοα, οἵ. Αρο!!οηΐαη οἱ Θουτῖσ : ζώνη " 

ἥ ζώννυνται Ὑ6] 5112116 4υϊα. ΠΙαα. ξ. 18]. 
8) Πιαα. β. 78, 4101]. Οἱν βίαι. ρΡ. 1678. 85 οἱ Ἀρο!]οη. 
9) Ραββίιη ἂρ Ἠοιπογαιη, νυ. ο. [Π|8ὰ. ο. ὅθ4. Μαϊΐπη ἄρα. 
10) Πα. β. 880. ΠοΒΥΟΒα8. 
11) Οάγ88. κ' 2719. Οἱ, Δρο]ὶοη. Ἠδβγοῖ. 
12) ΠΙᾺ. ε. ὕὅ0 υδὲὶ ἡβήσαντε. Οἷ, ν. εὐνηθέντες, ἰάθη ἃραυά 

ΡΠοῖ. ροβίϊαμη ῥτγο εὐνηθέντε. 
1.3) ΠΙὰα. γ. 181. Οοαδχ: ἠγάσαντο" ἐθαύμασαν. Οὐοιγοχὶ 6 

Ογγ}]ὸ φὰὶ ἠγάσατο" ἐθχύμασεν Ὠὰθοί. 
1.4) ΠΙαά. ε. 208. 
15) Οἀγ85. ζ. 800. ὑοάθχ ἡγήσοιτο Παθθὶ. 
10) Ῥαββίπη ἂἀρυὰ Ἠοπιογη, ἢ δυο ἰι18, 
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ἡ δέ᾽ ἀντὶ τοῦ ἡ αὐτὴ δέ 1). 

ἦδος " ἡδονή, ὄφελος 3). 

ἡδυεπής " ἡδυλόγος 5). μιὰ λῦ 

ἠέ" βαρυτόνως, διαζευκτικὸς σύνδεσμος - ᾿Ηὲ διατμῆξαι κοῖλον 

δόρυ" περισπωμένως δέ, ἀπορηματικός " ἦε περὶ πτόλιος μᾶχε- 

ούμενοι" --- ἦε καὶ οὐκί ἢ). 
ἤει" ἐπορεύετο 5). 
ἤισαν" ἐπορεύοντο 5). 

ἠεροφοῖτις " ἡ ἀοράτως ἐρχομένη, κατὰ τὸν ἀέρω ἴ). 

ἣ θέμις " ὡς νόμος, ὡς προσῆκον 5). 
ἠθεῖος" παρ᾽ Ἴωσι νεωτέρου πρὸς πρεσβύτερον προσαγόρευσις 5). 

ἤθη συνηθείας" μετά τ᾽ ἤθεα καὶ νομὸν ἵππων" γράφεται καὶ 

ἔθη 19). 

ἤιω." βρώμωτα καὶ τὸ ἐπορευόμην ""). 

ἠιόεντί " καλὸν αἰγιαλὸν ἔχοντι ΤΑ]ς 

ἠιόνα". αἰγιαλόν, ὄχθην 15). 

ἧκεν" ἐφῆκεν 1"). 
ἠκέσατο" ἰάσατο, ἐθεράπευσεν 1). 

1") Μαϊίπι φυοά ἀρυὰ Βδοῆμῃ. Ἰἰθσίιαγ ὠντὶ τοῦ αὕτη δέ. 
2) Πιαά. «. 570. Ηδβγο 8. 
5) ΠΙαά. «. 248. Ἠεβγομίαυβ. 
ἢ) Θάγε5. 6. ὕὅ07. ωὡ. 115. Πιαά. β. 299, ΑΡο]]οη. Π5γο. 

ϑυ 445, Οοτγγαρίθ ἀραιὰ ῬΒοίΐαπι: περιπταίη μωχεούμενον. Μῖτὰ 
ἀοοίγπα 6ϑῖ, πᾶτη 4.18 πη 4αδιη υἱάϊ ρογιθπίαπι ἦε 7 

5) Θάγε8. 6. 290. Υογᾶπι ἰθοϊϊοπθιη βοιγαγαηὶ Ηθογομὶαβ οἱ 
Ογγ 5, Ῥμοίία5. πορεύεται. 

6) ΠΠΙαἀ. κ. 197. Ηδβγ τυ. 
7) Πιαὰ. ,.. 871. Αρο]οη. Ηδβγοῖι. 
ὅ) Πα. , 75, 4110]. 
5) Πιδὰ, ζ. ὅ18, Αρο!ὶοη. Ἠδβγοῃ. ἤδηο σ]οββᾶπη πο τοία- 

᾿Ι5βθ ἱπίθι Ἠοιηθγιοᾶβ, ἢἰδὶ ΑΡρο]]οπία5 ᾿μθοτοί. 
τ). Ἠϊοῦ; ζ. 011. ..0ἱ.Ψ ἀμαῖννΣ εἱ Ποβγοῖ. ρῥ. 1611. 4 1014. ΑΙΡ. 
1 ΠΙαὰ. ν. 108. Θάγ58. δ, 427. Αρο]]. Π βυοῖ. 
12) ΠΙδἀ. ε, ὅ6. Ηδβγοῦ. 
132) ΠΙαά. μ. 51. Ῥογρθγαπὶ Ῥῇο Οοάθχ ὄχθον: τοοϊα5 Π98γ- 

οἰΐϊας, Οὐ! 5, [μ6χ. Βαοληι. : ὄχθην. 
14) ΠΠ144. «. 582 ΙΡ]4ᾳ. 5610]. Ηδβυοῆ. 
15) Πι84, ε. 402, Πθδγ 5. 



Ῥ ς - 
Ξ 

288 ΄ 

ἤς ὑπάρχεις "). δ 

ἠλακάτη" ἐργωώλεῖον γυναικός 3). 

ἤλασεν" ἔσκαψεν, ἔπληξεν 5). 

ἠλέκτωρ᾽ ὃ ἥλιος ἡ. 

ἡλίβατος' ὑψηλή" ἐφ: ἣν πρῶτον διὰ τὸ ὕψος ὃ ἥλιος (2:3. "): 

ἠλιτόμηνον" τὸ πωρὰ μῆνα γεννηθέν δ). 

ἠλύσιον" ἱερὸν πεδίον περὶ 'Ῥόδον " οἱ δὲ περὶ Αἴγυπτον" οἱ δὲ περὶ 

Λέσβον" οἱ δὲ τὸ κεκεραυνωμένον χωρίον ἢ πεδίον " τὰ δὲ τοι- 

αὗτά ἐςιν ἄβατα" καλεῖται δὲ καὶ ἐνηλύσιω" Πολέμων δὲ ᾿Α6η- 

ναίους Φησὶ τὸ κατασκηφϑὲν χωρίον καλεῖν 7), 

ἥλω" ἐλήφθη. ἐφανερώθη, ἐπορθήθη ὃ). 

ἡιραθνεντρρῦ ἀμμθμμ ϑὰ 

ἦμαρ ἡμέρα 15). 
ἥμωτα" ἡμέρας ἢ ἱμάτιω τ, 

ἠμείβετο" ἀνταπεκρίνετο 13). 

φ 

1) Θάγβ5. δ. 611. Οἱ, Πογοάϊδη. περὶ μον. λ. ἢ. 144. 21. 
δι. ΠῚ. 260 Ὁ. 

2) θάγϑ85. δ. 15ὅ, Οἵ, Αρο]]οη. οἱ ἤθϑγοι. 
8) ΠΙα4, .. 549. ΟἿ, Ἄρο!]]οη. οἱ Ἡδβγοι. 
4) ΠΠΔἀ. ξ 518. Αρο]ίοη. Ηδϑγοῖ. (οηγθηὶϊ [μ6χ. ἔζϑοὶ.. ροϑὶ 

γι. Υοβ8. Ἐχ Αρίομ ᾿βίαίῃ. ρ. 6ὕ9. 28. 
᾿ [Π84.. ο. 275 ο. 5610]. Αρο]]οπ. Ββγοῖι. 
6) ΠΠΙΔ4, τ. 118. Αρο]]οη. Πδβυομ. 
7) Οάγε8. δ. ὅ65. ὕοάοχ ῬΏΠΟΙΙ : ἱερὸν περίοδον " οἱ δέ; δἴπθῃ- 

ἄγ] ΟΡΘ Ειγηηο!. Μασηὶ, Τὰπι 5 ρ81 κωτασκηφϑδέν γτὸ κατᾶ- 
σκαφέν, οἵ. Καβι. 4«α Πδργοϊ. ἴῃ γ. Οὐηΐον ϑομο] θη Θάγ88. 
δ, ὕθ5 οἱ Βιυβίαίῃ. ρ. 1ὅ09. 22, φαϊρὰς Ἰοοὶβ ργοθαίανγ Αρίοπθιη 
ΘΟ]]οοα586 ΕΒ] γβίαμη ἴῃ Αθσγρίο. Υἱ4θ ἀαᾶπι ἰοπρσθ {Π|46 πᾶ π69 
ΘΧΡΠΘΔΙΙΟΏ 68 αἀἰδίθην ἃ ἀρογίαϊθ Αρίοηΐβ. Ῥοΐθηηο δὶ5. ἰαπάαιαγ 
ἴῃ ΘΠ 0115 δά ΠΠΙαάθη, οἵ. Ῥγθι θυαα ᾿. 146. Μίγοῦ [αϊ556. {αὶ 
Ἐ]γβίση. ἴῃ ἰπϑαϊὰ [6εθο δοΙ]οοαβεδηὶ : δοϊδηὶ γτοίθραγθ οσοϊάθη- 
ἴθη ὙΘΙΒ18: ΠΙΠΟ 5ΌΒΡΙΟΙΟ τἷῃὶ ηδία οδὶ ἰθρθηάιιπη 6886 περὶ 
Λέσβους, 4.6 ατὸ85 Μαυγοιαπϊαθ ἔμϊϊ. Οἵ, Μυβ. ἘἈΠιθπαπιιπη 
ΧΥΙΠΙ. 87. 

8) θΘάγ88. χ. 550. ΠΟΒΥ ΘΟ 8. 
9) Πιαά, β. 77. Ἀροϊίοη. οἵ. 
10) Ῥαββίπη. Δρο!οηΐαβ. Ηθϑγο 8, 
15) ΘΟΠΠΙΟοΙ στα 1085 σοηίαηα ἤματα οἱ εἴμωτα. 

12) Ραββί. Ποογο 5. Μα]ΐπι ; ὠντὶ τοῦ ἀπεκρίνετο. 
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ἡμιδαής ἡμίκωαυςος 1). 

ἡμιπέλεκκα " αἵ μονόφξομοι ἀξίναι 3). 

ἤμων" ἐθέριζον 3). 

ἥνδανεν" ἤρεσκεν ἢ). 

ἠνεμόεσσαν". ὑψηλήν δ). 

ἡοῦς - ὄρθρου, ἡμέρας ἀνατολῆς 5). 

ἠπιόδωρος" ἠἡπία καὶ προσηνῆ δωρουμένη, χρηςή ἴ). 

ἤπιος" πρᾷος ἢ λιπαρός 8). 

ἤποθεν" ἀμόθεν" οὕτως ᾿Αριςοφάνης 5). 
ἤρωρεν" ἥρμοσεν 1). 

ἡρωσάμην᾽" ἠράσθην 1)). 

ἠρᾶτο" εὔξατο 1). 
ἠρήρειςο" ἥρμοςο 13). 
ἦρι" ὄρθρου, ἕωθεν ἣ ἔαρι 13). 

ἠριγένειωαν" τὸν ὄρθρον "5). 

ἤριπεν " εἰς τὴν ἔραν κατέπεσεν 16). 

ἤρκεσεν " ἐβοήθησεν 17). 

ἠρτύνετο" παρεσκευάζετο 18). 

ἥρως" ἡμίθεος, δυνατός, γενναῖος 1). 

1) ΠΙαά. πσ. 294. Ἠδβγοβίαβ. 
2) Πιαά. Ψ. 8561. Αρο!]οηΐα8. Ηδδγοἰυβ. 
8) Πιαά. σ. ὅὅ]1. ἨἩδΒγΟΒ 5. 
Ἢ Πιαα. «. 24, Π βγομίυβ. 
5) Ραββϑίπι. Ἠθϑυ ἢ ]18. 
6) Πιαά. 4. 470. Οἷ. Ἠδβγοβίαμηι. 
ἢ Πιαά. ζ. 201. Ἀρο!]οπίυ8. ἨΘβ ΟΠ α8. 
8) Πιαά, ὠ. 710. Οἱ, Ηδεογοδίαμη γ᾿ ἥπιον. 
8) θάγε5. ἁ«. 10. ϑοῦῖθθ οὰπη ΒΌΠΏΚθηΐϊο : ̓Αμόθεν ποθέν, ΟἹ, 

Ναυοῖς. Ατὶδί. Βγχ. ρ. 251. 
10) Οάγ95. δ. 777, 41101. Αρο]]οη. Ποβγοῖ. 
11) Πιαά, ξ. 817. Πεβγ ΠΙ8. 
12) Πα. ἁ«. 85. ΗδβγοΟ 8. 
18) Πα. γ. 858. Ἠδβγοθια8. 
1) Οάγ85. υ. 156, 4101. Αρο]]οηΐα8. Ηδογο 5. 
15) Θάγβ5. Ψ. 347. Αἵ, Αροϊ]ϊοη. Ηδογοῖ. 
16) Πα. ε. 47, 41101, (οάθχ ἤρειπεν. 
17) ΠΙαά. ο.- 29, 41101. ἨφογοΪ 8. 
18) Πιαά, β, δ. Ἡδογομία5, ΟἹ, Αρο]!οπίμηι. 
19) Ῥᾳββίη. ΟἿἮἉ, Αρο!οπίαπ) γν. ἡρώων. 



[Ὁ] ΟΟ ἠδ 

ἥσεις " ἀφήσεις Ἶ). 
ἥσθην" ἐκαθίζοντο, δυϊκῶς 3). 

ἠτίμησεν" ἠτίμασεν, ὕβρισεν 5). 

ἦτορ ψυχή ἢ). 
ηὔδα" ἔλεγεν, εἶπεν δ). 

ἥφαιςος " ὃ θεὸς καὶ τὸ πῦρ). 

ἤχλυσε" συνεσκότασεν 7). 

ἠώς" ἡμέρα ἀπ᾽ ὄρθρου 8). 

ἠώς" πρωΐ, ἡμέρα, ὄρθρος" ἐπὶ μὲν τῆς θεᾶς Ἤὼς δ᾽ ἐκ λεχέων" 

ἐπὶ δὲ ὅλης ἡμέρας" ἥδε δέ μοι νῦν ᾿Ηὼς ἑνδεκάτη " ἐπὶ δὲ τῆς 

πρωΐως ἕως ἕκτης ὥρας" ἔσσεται ἢ ἠὼς ἣ δείλη ἢ μέσον ἧμαρϑ). 

Θ. 

Θαιρούς " τοὺς ςροφεῖς τῆς θύρας 5). 

θωλωμηπόλος" ἡ περὶ τὸν θάλαμον ὠναφρεφομένη καὶ φυλάττουσω 13). 

θάλαμος" οἶκος ἣ κοιτών 12). 
θάλεια" εὐωχίω, ἀπὸ τοῦ θάλλειν 15). 

θαλεροί " δίυγροι, νέοι, ὠκμαῖοι ἢ ταχεῖς 11). 
θαρραλέον " θώρσος 15). 

1) Μά] ἥσειν" ἀφήσειν, Οάγβ8. ὅθ, φῦ 5. (Ἷ Ἠδβγοβίαιη. 
2) ΠΙιαά, δ. 21. Αρο]]οη. ἤδβγοι. Ῥαδγρθγᾶμη Οὐάοχ ἤςην. 
38) ΠΙΔ4. ἁ. 11. Ηδβγοβίαβ. 
4) Ῥαββίπῃ ἂρ Ποιηθι. ἢ βγοῖι. 
6) Ῥαββίπη ἃρυὰ Ποιηθν. Πδβγοῆ. 
6) ΠΠΔ4. υ. 12. β. 426. Αρο]ϊοη. Ηδβγο]!. 
7 Θάγ85.᾽ μ. 406. Αρο!οη. ἢ 6βγοῖ. 
8) Ῥαββὶπιὶ ἀρ Πομπηθυ. 
9) Οάγ88. ε. 1. ΠΙαά. ᾧ. 156. 111. Αρο]]οη. ΟἿ, ΠΘβγοῖι. 
10) ΠΙα4. μ. 459. ΟἿ. Αρο!]οηίαιη οἱ Πβγοῃίαμι. 
41) Οάγ88. γ. 8... Οἵ. Αρο!]οη. οἱ Πθεγοῖ. χαὶΐ Δρίοπθιῃ Ἰαυάαὶ, 
12) Ῥαβδίπι ρα ἤοιημθυ. (ἢ. Πθβγοῇ. 
138) Πιαά. η. 470 0ν]Ὶ᾽ δαῖτα θάλειων, 5᾽σαϊ οἰΐαπλ Δ}10]. 
14) Ἠοιηογ. ρϑϑββὶπὶ δωλερὸν δάκρυ οἱ θωλεροὶ αἰξζηοί. Ἀρο]]οη. 
16) Οοηΐον Ποβγοπίαμῃ: δωρσαλέον" ῥᾷδιον: - θαρσαλέως" ῥᾳδίως. 

Μίτοῦ ΑἸθουίαμη. πο β8ιιβι 1556. Υἱψίατη : Ἰθρθη πὶ οϑὶ δωρσαλέον" 
θαρραλέον: - θαρσαλέως" ὀαρρωλέως: -- ΥἹαθ5. φαϊά δοοίάουϊ!: ἴῃ 
θαρραλέον οἱ ὑωρρωλέως οτηϊδδᾶθ ΘΥΓΔΗΐ ἰγ65 1ἰ16Γὰ 6 ἃ οαρὶϊθ: χαρά 
ογαὶ τϑὶφασγη, πηαϊαϊαπι δὲ ἴῃ υοοα θυ] πὴ θ6π6 αταθοῦμπι, 566 
ποὸη Βυΐϊα8 ἰοοὶ, ϑππὶ ἀσᾶθ ρ]οββὰθ Πομπηθγϊοᾶθ, 4Ζυλγαπι ΟΡ 



θάρσυνος " τεθωρρηκώς 1). 

θείειν καὶ θεῖν" τρέχειν Ἴ). 

᾿ θεῖα " εὐθεῖα καὶ ὀρθὰ καὶ θαυμαςά ὃ). 
θεῖεν " ποιήσειαν ἢ). 

᾿ θεῖναι" ποιῆσαι δ). 
θέλγει" [ἀγαπᾷ ἢ] κακοῖ ἢ ἀπατᾷ ἢ θάλπει δ). 
δέλειν" ἀντὶ τοῦ δύνασθαι 7). 

θέμεθλα. τὰ ἐσώτερα μέρη, τὰ ἐν βάθει 8). 

θέμις " τὸ δίκαιον 5). 
δέμιςα " νόμον ἢ δίκην 19). 

θεόδιητος" ὑπὸ τοῦ θεοῦ κατεσκευασμένος “1.). 

θεοειδής" θεοῖς τὸ εἶδος ὅμοιος 12). 

θεοείκελος " θεῷ ὅμοιος 1). 
θεοπροπία" μαντεία" καὶ θεοπρόπιον" τὸ ἐκ θεοῦ μάντευμα ἢ προ- 

φήτευμα 13). 

ἀρυὰ Ῥῃοίαμη οπμθ πα δὶ πηὰ8 : θωρρωλέον" θαρσαλέον. Νοίυμῃ εβί 
ἃρυὰ Ηοπηογαμη ἦτορ θαρσαλέον οἱ δχρσαλέως ἀν όρευεν. 

1) ΠΠαἀ. ν. 825, 
2) 1164. κ. 437. Θάγε8. γ. 112, (οάθοχ: θέειν: τϑροϑβαὶ θείειν. 

Οἵ. Ηδβγομίαπι. 
5) Ιατὰὸ Πορτγάθὰβ ἃρῃπουϊ  ῬΠΟΙΙ δυγότοπὶ: ἰαἰοὶ ἰδεῖα, απο 

ΘΧΡΟΠΙΪΌΙ εὐθεῖα καὶ ὀρθή: τοϊα]ογὶπη δά ΠΙαα. Ψ. ὅ80. Θαυμαςά 
Ρογ πὶ δά ρ᾽οββαπη 4π86 Θχοίαἱ, θέσκελα «Ἰϊδηγα, οἵ, Ηθβγοῇ, 
Υ. δεοείκελα, ἈὈῚ δαάθιῃ ᾿πἰθγργοίδί!ο. 

4ὴ Πα. δ. 389. 
5) ΠΙαά. δ, 26. Ηδβγο 8. 
5) ΠΙαά, μ. 205. ο. ὅ94. Θάγβ85. ὠ. ὅ, 41101. Πορτγᾶθαβ οἰϑοὶΐ 

ἀγαπᾷ ἤ. Οἵ. Αρο]]οη. οἱ Ἠδϑυομίαπη 4] ὁχ Αρίοπθ ργοϊδοθγαηί. 
6χ. Βδοῆιη.: κωκοῖ, ἀμωυροῖ, σκοτοῖ ἢ ἀπατᾷ, 566 Βίγηιο!. 
Μασπαπὶ ἰάθπη Υἱἱὰπὶ ταργδθϑθηϊαὶ χαρὰ Ρ]ιοία58. Αἀ τουθαπὶ 
θάλπειν οἵ. ΑΘβογ}. Ρίομμη. 685: μηδέ μ᾽ οἰκτίσας ξύνθαλπε 
μύθοις Ψευδέσιν. 

7) Πιαά, ᾧ. 866. Αροϊ]ϊοπ. Ηδβυο υ8. 
8) ΠΙα4. ξ. 498. 
8) Πιαά. .. 38, 41:01. Αρο]]οη. Ἠβγοἢ]αβ." 
10) ΠΠΙα4. υ. 4. Αρο]]οπ, Ἠ βγ ἢ 8. 
11) ΠΙαά, 6. 519. Πφοργοι. ΟἿ, οἰίατα. 500], Ῥιπα, βίη, 6. 15. 
12) ΠΠΔ4, γ. 16, 41101. ΠοογοΠ 8. 
135) Ῥαββπ) ἀρὰ Ποιηοῖ., Υ. ὁ, Θάγϑβ. δ. 276... 
14) 1Π1αὉ, «. 8ὅ. 87. Αρο]]οη. δβθγομ. γι ο56. ΡΠοΙΪΐ Οοαοχ 

ὡμωρτίω Ρτὸ μώντείχ. ἴάἄθηη Υἱϊατη ἰῃ Ἰοχίοο Βαοδηη. 
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θεοπρόπος " μάντις ἢ θεοῦ προζήτης -. 

θεράποντες " δοῦλοι, ὑπηρέται ). 

θέρεται " καίεται Ἷ). 

θεσπέσιος " θεῖος, θαυμαςός, πρᾷος 1). 

θηραςεύεσθαι; " ἀναβάλλεσθαι ὅ). 

θηρήτορας " κυνηγούς 5). 

θῖνα αἰγιαλόν, σωρόν 7). 

θοάς " ταχείας, δρμάς ὃ). 

θορών " πηδήσας 5). 

θοῦρον" πηδητικόν, ταχύν, πολεμικώτατον 10). 

θρέπτρα " τροφεῖα 11). 

θρέψαφ' πήξας 13). 

1) ΠΙΔα, μ. 228, 4110]. ᾿ 
2) ΠΙαά. σ. 78. Αρο]ίοῃβ. Ἠδβγοι. «αὶ ῥυτὰ. 
8) ΠΙαά. ζ. 3581, Οἵ, Αρο!]]όη. οἱ Ἠδβγον. συ. δέρεσθαι. 
1) Ῥαββίπιὶ ἀρὰ Ἠοπιοσ. ΑἸϊὰ ἀρὰ Αρο!ίοη. οἱ δβυοι. 
5) ὙΙάθ. ποίδθ}}} Θχθίηρ]ο υἱ σ]ο5586. Πομηθυίοᾶθ ἀρὰ ΑΡρ0]}1ο- 

ηἰαμη, Ῥῃοίϊαμη οἱ Πδογομίαη. οοιημησθπθη Ὠαρθαπὶ ΟΥΘΊΠΘΠΙ. 
Εδὶ Ὑϑυβὰβ ἴῃ [1Π|846 ὁ. ὅ12 : 

ἢ δηθὰ ςρεύγεσθαι ἐν αἰνῇ δηϊοτῆτι. 
Οτατϊημηαιϊοὶ γοοα] πὶ 5101] ἱσποίαπι αἱοσμηααθ ἰμ θυ ργθία θα ηϊαγ.. 
ἈΡρο]]ο 5. βου} ςρεύεσθαι. δισηϊῆοαὶ πα κατωπονεῖσθωι!" ὃ 
δὲ Ἡλιόδωρος εἰς τὸ ἐρατεύεσθαι μετείληφε τὴν λέξιν. ϑ0α Ποῦ 
41 46Π} ΠΪΠΪΠῚ6. δβὶ ογθ1}116 οἱ βαβρίοου ἢθ]οαογαπη 50 ρ5 1856 
'ςφραγνεύεσθαι!. ἴῃ Οάγεοθθα οοῦὶθ μ. 851 ργοιβϑὰβ Ἱπθρίαπι δβὶ 
116} ]Πσοῦο φρατεύεσθαι. ἴαπη οοηΐον ΠΟ, ΐαμη.,, 4αὶ ἸηἰθΡρργθία- 
ἰὼν ἠδηδωςρεύεσθαι (315 Οοαθχ 560. ϑοῃον,)" ἐπὶ πολὺ ἀναβάλ- 
λεσθψι, 564 Δ1101 Βαροὶ θωςρεύεσθαι" ἀναβάλλεσθαι, αὐοᾷ ἃ 
ῬΙαΓΙΡ 5. οογγθοίαμπη οὶ. οάθηι ρου ποὶ ἀρὰ Ἠδθβγοι.: Δημώ- 
πρεύεσθαι" ἐπὶ πολὺ ὑπερτίθεσθαι, ἀαοά φῬτίμηιβ. Θχρ! οαγὶ Πδ6- 
τηρσα ἴῃ ΟΡβογυ. Ρ. 215. ἴαΐὴ υἱάθβ ορίπον χψυϊὰ βἰαϊαθηάαχη δὶ 
ἄς ῬΠοΙΙ ο]οβθα: ἤθὰ6 Ποο ]αΐαϊ! νἱγοβ ἀοοὶοβ ἃ δυϊάδῃηι. 

6) ΠΙΔ4,.,.. ὕάά. (οάοχ θηράώτορας, οτποπάαϊο [μοχ. Βδοῆπι. 
7) Ῥαββίπη ἃρυὰ Ποιηθυ, ΘΝ. 
8) ΔΑρρᾶγοὶ ρ]οββᾶπη ΠΟΙ θυ] ἅμ 6856, 864. αυϊά 5} ὁρμὰς ἰαἰθαὶ, 

ηοπάσηῃ φοΐαϊ οχρίβοανῦὶ. Πάρι οογγαρίαβ ἤδβυοῖ. ἰπ Υ, 
9) ΠΙαάἊ. κ᾿. ὕὅ28. Ἠδϑγολυ5, 
10) Ῥᾳββίιη. Ἐογίασθθ ρῥγαθϑίαὶ ο. Ἠδθθυοῦ. Ἰοσοτὸ πολεμικόν. 
11) ΠΙαά, δ, 478, 4110]. Ἠ ΒΥ 18. 
12) Θάγ85. ". 246, Αρο]ϊοη,.. Ηοβγοι. 
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δρωσμὸς " βουνοειδὴς τόπος, ἀφ᾽ οὗ ἐςὶ καταβαίνοντα θεωρεῖν, ὅ 

ἐςι θεᾶσθαι ᾿). 

θύειν" τὸ δρμᾶν καὶ τὸ θυμιᾶν 3). 
θύελλα συςροφὴ ἀνέμου 5). 
θυμαλγέωα᾽" λυπηρά Ὦ. 

θυμῆρες" καταθύμιον δ). 

θυμοβόρος " ἡ τὴν ψυχὴν διωαφϑείρουσα ). 

θυμολέων" θυμώδης τὴν ψυχήν ἢ. 

θυμός" ἡ ψυχή ν 

θυμοφϑθόρα" τὰ τὴν ψυχὴν φϑθείροντω 5). 

θύνων " ὁρμῶν 10). 
θυοσκόοι " καὶ ἱερουργοὶ καὶ ἱεροσκόποι καὶ οἱ διὰ τῶν ἐμπύρων ση- 

μαίνοντες τὸ μέλλον 11). 
ϑυοσκόος " ὃ διὰ τῶν θυσιῶν μαντευόμενος 13). 

θύρετρα " θυρώματα ἣ ἀραιόθυρα 5). 

θυσάνοις " κροσσοῖς 13). 

θύσθλα ῥάβδοι, νάρθηκες 15). 

1) Ῥαββίπη ἴῃ 1846. Αρο]]οη. Ἠδβϑγοι. Ῥῇοι Οὐοάθχ ὠφ᾽ οὗ 
ἐπικαταβαίνοντα θορεῖν. τησπάανιὶ Πορτᾶθαβ, οἵ. ὙΠ]οϊβοηαμα δά 
Ἰαυδαϊαπη ΑΡΟΙ]οπῚϊ Ἰοοῦμη οἱ ΑἸθουίαπι δὰ Ποβυομίαιη. 

2) Ῥαββὶπὶ ἂρ Ἠοπηογ. 
3) Ραββίιῃ. Οἵ, Ἡδβγοβίαπι. 
4) ΠΙαά. δ. 518. Ἠδβγομίυϑ. 
5) Θάγε8. κ. 562. Ἠδβγο δ. 
6) Ῥαβδίη. (, Αρο]]οη. Ἠδϑγοι. Οοάθχ ῬΠΟΙΙ : γῆν. ὨοΡγ. 

ΓΘΡΟϑα] ψυχήν. 

7 ΠΙιαά. ε. 659. ΟἿ, Ηδβγοβίυμῃ. 
8) Ῥαββια. Οἱ. Ἠδβγ απ). 
5) Πια4. ζ. 1609. Ηδεγο 8. 
χ, Πιαά. Φ. 285. 
11) ΠΙαά. ὠ,. 221. (οάοχ δθυοσκόποι 4υοἀ ΟΟΥΤΟΧΙ, 00]]α 15 

Ἀρο]]οπῖο οἱ Ηδβυοθῖο. 
"2 Θάγ85. ᾧΦ. 144. Οἱ. Ποβγομίαμη. Θβουρ81 θυοσκόος ῥ1Ὸ 

βυοσκόπος, 6 οχίοο βΒαοῃιηδηη!. 
12) Πιαά, β. 415. Οἱ, Ἠοβγοβίαμπι. 
14) Πίαα, β. 448, Αροϊ]ϊοη. ἤδβγοι. ϑ'8ά ποιηϊηαιϊγαβ υἱάθίαν 

τοϑι θη {8. 
16) ΠΙαά, ζ. 164. Αρο]ΐοη. Ηρδγοῖι. 
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θωή᾽ κόλασις ᾿). 

θωρήσσετο" καθωπλίζετο 3). 
θορόντες " ὁρμήσαντες 5). 

θώων" θηρία ἐξ ὑαίνης καὶ λύκου γεννώμενα 3). 

Ἰάώνθη.". ἥσθη. ἐχάρη, διεχύθη 5). 

ἰατήρ᾽ ἰατρὸς 5). 

ἰαχή" βοή, ἦχος ἢ θρῆνος ἴ). 
ἰγνύη" ὃ ὑπὸ τὸ γόνυ τόπος, ὀπίσω τοῦ γόνατος ὃ). 

ἰδώλιμος " εὐειδής 5). 

ἰδνωθείς: καμφϑείς 19). 
ἴδρις " ἔμπειρος 11). 
ἴει" πέμπει, ἀφίει, βάλλει 13). 

ἱέμενοι" ἐπιθυμοῦντες 15). 

ἰέναι " πορεύεσθαι ἢ πορευθῆναι 14). 

ἵεντῶι" δρμῶσιν 15). 
ἱέντες " ἀφιέντες 158). 

ρευσεν " ἔθυσεν 17). [Ὧ.- 

1) Οάγ85. β. 192. Οἷ, Αρο!]οπίαμη οἱ Ἠθϑγομίαπι. 
3) Ῥαββίιῃ. ΟἿ, Αρο]])οηίαμ οἱ Ἠθϑυοῃϊαμη. 
5) Οοάοχ δωρόντες. ΠΪ8Δα. λ. 70, 4}10]. 
4). Πιοαά, νι: 105, 
5) ΠΙα4. ο. 104. ΠΘθγ ΟΠ 8. 
6) Μα]ο οὐπὶ Ἠδθβγοῃῖϊο ἰοροῖο ἰητήρ. 
7) Ῥαββίπη ἂρ Ποιμϑγαμι. 
8) ΠΙαά. ν. 212. ΟἹ, Ἠδεογοβίυμη. 
9) Θάγβ58. ὡ. 279 ἀπά 6 τϑβοῦρο: εἰδώλιμος. 
10) ῬΙοὸ ἰδνώθη. 1184. β. 266. Αρο]]οπ. Ηδβυοι. 
11) Οάγθ8. ζ. 255. Ποβγομίαβ. 
12) Οοάοχ ἀμφιβάλλει: οοττοχὶὶ Βοθγαθαβ. οια]ογ ἂὰ [Ἰϊαά. 

«. 479, 110. 
13) "Πα. λ. 168, 4110]. (σταπηπηδιϊοὶ βρί για [θη]. 
1.) Ῥαββίπη. Ποβυο 8. 
15) Θάγ58. χ' 504. 
16) Ῥαββίιη ἃρυὰ Ἠοιμηθγηι. 

) 1.7) Πιαά, β. 402, 8Δ}}01. Ηδθεγο 5. 
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ἱερή" θαυμαςή "). 
ἱεροφώνων " μεν ἀλοφώνων 3). 

ἱερῷ θείῳ ἤτοι μεγάλῳ 5). 

ἱέσθην προεθυμοῦντο, ἐπορεύοντο ἢ). 

ἵεται" προθυμεῖται, πορεύεται 5). 
ἵζει" καθίζει ἢ κάθηται ὃ). 

ἵησιν" ἀφίησιν Ἴ). 

ἴθι" ἔρχου ἢ πορεύου 8). 
ἴθματα" ἴχνη, βήματα, δικαιώματα, δρμάς 5). 

ἰθὺ καὶ ἰθύς " ἐπ᾽ εὐθείας 19). 

ἰδύνει" διοικεῖ, κατευθύνει, ὀρθοῖ 11). 

ἴθυσεν ἐπ᾽ εὐθείας ὥρμησεν 13). 

ἵκανεν" παρεγένετο "). 

ἴκελος " ὅμοιος 15). - 
ἱκέσθην παρεγένοντο 15). 
ἵκοντο" παρεγένοντο 18). 
ἴκρια " ὀρθὰ ξύλα ἢ σανιδώματα τῆς νεώς 17). 

ἰλαδὸν" ἐν ἀθροίσει, κατ᾽ ἴλας" δηλοῖ δὲ καὶ τὸ δασύ 18). 

τι οξξατ: ὨΡΘΝΕΝ 

1) Θάγ58. β. 409. ΗδβγοβίυΒ. 
2) Θοῦῖθθ ἠεροφώνων. [ΠΙαἀ. σ. δ0ὅ. 
3) Ῥαββὶπη ἂρ Ποπηθυ., υἱ Πα, ρ. 464. 
4 ΠΙαά, σ. 801. Ηδβγομβίαμ οἵ. 
5) Θάγ55. β. 527. α΄. ἀορείαπη πο, ὙΠ], 21. Ηθβγο 08. 
6) Πιαά. ν. 281. ω. ὅθ. Ηδβγ οἶα: 
7 Θάγβ85. 7. 180, 4110]. ; , 
8) ὅθᾶθρ6 ἃρυὰ ἤοιη. Ἠδβγοῃ. [εχ. Ῥτονν. ροβὶ Ογτγ. γ0588.: 

ἴθι" πορεύου. 
9) Πιαά. ε. 778... Ηδβγο 8. 
10) 1μοχ. Βαοθιη. ἴῃ ἤἥπο δά. ὠμφότερωα. Ὀϊτασαθ [οσηὰ ἂρυά 

Ἠοπιθγαμη οοουγτηι. (,. Ηοβγο πη. 
11) ΠΙαά. ρ. 682, Ἠδβγο 8. 
12) ΠΙαα. ο. 695. ρυΐ ΠοβγοὨϊαπη γοροπθ ἔθυσεν ῥτὸ ἴθυνεν. 
13) Ῥαββίπη ἂἃρυῃά Ἠοπιθυ. (ἰουγοχὶ ορα ἰθοχίοὶ βΒαοῆμη. (οάθχ 

ῬῃΟΙΙ ἱκώνειν. 
14) Πα. χ. 154. 
15. ΠΠ|6α, «. 528. 
16) 1184. σ. ὅ52. ἨδΒγΟ 5. 
17) Ραββὶπ) ἂρ Ποιμογ. ΟἿ. Ἠδογομίαιη. 

18) Πιαα, β. 95, Αρο]ϊοι, Πθβγοῖι. 

! 
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΄ 

ἰλαπινάζω" εὐωχοῦμαι 3). 
2 ͵ ᾿Ξ 6 , «« ε ͵ 2 

ἰλαπίνας" θυσίας. ἑόρτάς, εὐωχίως 3). 
ἵλεως " ἱλωρὸς καὶ εὔϑυμος 3). 
“ 5" 3 ͵ ἦ ἵμαωσεν" ἐμάςιξεν 4). 
ἱμάσσω" πλήξω, πατάξω ὅ). 

ἱμείρων " ἐπιθυμῶν δ). 

ἱμερόεντα " λάμποντα ἢ). 
Ω Ξ 3 , 8 ἵμερος " ἐπιθυμία ὃ). 
ε ι ἔστοΝ ͵ - , ͵ 9 

ἱμερτός " καλός, ἐπέραςος, ποθεινός 5). 

ἰνδάλλεται" καταφαίνεται, ὁμοιοῦται 19). 
Ἔ: - Ὁ 11 ἷνες " νεῦρω ἢ). 

ἰξύν: τὴν ὀσφύν 12). 
ἰόν" τὸ βέλος 1Ἶ). 
ἰόντες " πορευόμενοι 13). 
ἵεντο" προεθυμοῦντο, προῃροῦντο ἴδ). 

ἰοῦσαν" πορευομένην 'δ). ᾿ 

ἷπες" θηρίδια λυμαντικὰ τῶν ξύλων καὶ τῶν κεράτων 7). 
ἱππήλατον" εὐρύχωρον, πλατύ, λεῖον, ἐψιλωμένον 33). 
- ! - ͵ - 3) δ ᾽ γι, ͵ 19 

ἱππόβοτος" μεγάλην γῆν ἔχων, δυνάμενος ἵππους τρέφειν 35). 

1) Ῥιοὸ εἰλωπινάζω. ΟΘάγβ5. β. 87. 
2) Ῥιὸ εἰλαπίνας. 111. Ψ. 201. ἢφεγολ 8. 
) 1Π24. τ..178, ἨδβγοΒΙ8. 

4) θΘαγ85. ε. 580. 
5) ΠΙαά. ο. 17. Ἠθβγομμ5. ϑουιρβὶ ἱμώσσω ρῥτο ἱμάσω. 

.5) Θάγ58. κ. δ. Οοάκχ: ἱμείρω" ἐπιθυμῶ. 
7 ΠΙαά. ε. 429, 864 1πἰθυργθίαϊ!ο πη] 5 ΦΟΠΥΘΏΗΪ. 
8) Ῥαββίι ἃρυὰ Ἠοιμογ. 
9) Πα. β. 791. 
10) ΠΙαά, Ψ. 460. Ἠδβγο 5, 
11) Οἀγ85. λ. 218. Αρο!ϊοη. ΠΘβγ ἢ, 
12) Μα]ῖπὶ ἰξυΐ" τῇ ὀσφύϊ. ΘΟάγβεβ. κ. ὕά4ά, Ἠρογολῖυ. 
19) ΠΙαά. ἃ, 48. ᾿ 
11) Ῥαββίπιὶ ἂρ Ηοιηθυυμη. 
1) Οοάθχ: ἴοντο: οογγοχὶὶ Οοθοίαβ. ϑδθρε ἂρ Ἠοιηθγαπι. 
16) Π|1]ὰἀ. γ. 1ὕ4. 
17 Οἀγ85. ᾧΦ. 996. ϑουρϑὶ χκερώτων Ῥγὸ καρπῶν, οοηΐ, Αρο]]. 

οἱ ἤδογοι. Υἱάο χυοάαθ βδοῆμη. ἰῃ Ἐρὶπηοῖν, ροϑὲ Απροά. τ, 
11. ν. 578. 

18) Θάγ88. δ. 607. ΠΥ ΟΠ 8. 
1) ΠΙαά. β, 287. ΛΔρο]]οπ. Ποργοῖι. 
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ἱπποδάμοι" ἐφ᾽ ἵππους ἀναςρεφόμενοι 1). 

ἱπποδασείης " ἐξ ἱππείων τριχῶν λόφον ἐχούσης" ὃ δὴ δωσύ ἐςιν ἢ. 

ἱππότης ἱππεύς, ἔφιππος 3). 

ἵππουριν" τὴν ἐξ ἱππείων τριχῶν κατεσκευασμένον λόφον ἔχουσαν ἢ). 
ἶρις" νέφος, ὑγρότης κατ᾽ ἔμπτωσιν ἡλίου πεποικιλμένη οἷον τόξονδ). 

ἴρος" ὃ πτωχός ὅ). 

ἴς " δύναμις, νεῦρα ἴ). 
ἴσων" ἐπορεύθησαν ὅ). 

ἴσθι" γίνωσκε ὃ). 

ἴσθμια" περιςόμια,, περιτραχήλια 5). 

ἰσοφαρίζειν - ἐξισοῦσθαι 1"). 

ἴξε" γινώσκετε 13). 
ἱςίον" ἄρμενον 15). 

ἱσοπέδη " ξύλον ὀρθὸν ἀπὸ τῆς τρόπιδος ᾧ προσδέδεται ὁ ἷςός ἢ. 
ἵςξορι μάρτυρι ἢ κριτῇ 5). 

ἵξωρ᾽ ὃ ἐπ᾽. ἄκρῳ τῷ ῥυμῷ ἐμπεπηνγ μένος πάτταλος 15). 
ἰσχάνει" κωλύει Ἶ7). 
ἴσχε" κατέσχε δ). 
ἴσχεσθαι" παύσωσθαι ᾽5). ν 

1) Ῥαββίτη ἃρὰα Ἠοιηοσ. 
2) Πιαά. γ. ὅ69, Ηοβγοβίυβ. 
3) Ῥαββίπη ἂρ Ἠοιηου. ἴογπια ἱπσότω, 
ἢ Πιαά. γ. 886, Οἱ, Ποβγοβίαπι. 
5) Πιαά. λ. 27. Οοάθχ πεποικιλμένον. 
6) Θάγϑ5, σ. ἱπ|ϊ. ΟἹ, Ηδβγ απ. 
7) Μα!]πὶ Ἴς" δύνωμις. Θάγ585. β. 409. Ἠθδγοι. Ἷνες " νεῦρα. 

Θάγ55. λ. 219, Ηδβγοι. Οἱ Δρο]]οη. 
8) Πιαά. γ. 8. Αρο]]οη. Ἠδβγοῖ. 
9) Θάγ55. λ. 224, Ἠδβγομίαβ. ᾿ 
1) Θάγ58. σ. 500, Αρο]]οπ. Ἠδϑγοῖι. 

" 1 Πιαά. ζ. 101. Αρο]]οη. Ἠδβγοῖ. 
12 Πα, β, 485, 4110]. 
1 ΠΙαά. «. 481. Ἠδβγομ 5. 
"ἢ Θάγβ5. μ. 50... Αρο]!οη. ἢ βγῆ. 
15) ΠΙαά. σ. 501. 516 ΄υοχαθ σογγθχουη ἨΘΒΥ ΟΠ ἱςορία. 
16) Πιαά. ὡ. 272 08]Ὰ ἕςορι. ΠΠΠΟ τοροϑιιθεὶπη ἕςωρ. 
156, δ; 587, 
νὴ Πιαά. ο. 607. Πφογοβίυϑ. 
1) Μαϊϊπι Ἴσχεσθε" παύσασθε. [1114, γ. 82, (Οἱ, Ηδεγομίθμη, 

19» 
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ἰσχίον" τὸ κοῖλον τοῦ γλουτοῦ ἐν ᾧ ἡ κοτύλη ςρέφεται ἣν 

ἴσην " ἐπορεύθησαν 3). 

ἴτυς " περιφέρεια ὅπλου 3). 

ἴτω" ἱέτω., ἐρχέσθω ): 

ἴφθιμος - ἰσχυρός 5). 

ἶφι" ἰσαυρῶς 5). ᾿ 

ἰωκάς" ὁρμάς. διώξεις 1). 

ἰῶν " βελῶν ἢ πορευθείς ὃ). 

Κάγκανον " ξηρὸν 5). 

καθάπαξ - παντελῶς ἢ). 
καθέξει " κρατήσει Ἶ᾿). 
καθῆςο" ἐκαθέζετο 15). 
καθίκετο" καθήψατο 1). 

καθύπερθεν" ὑπεράνωθεν "' ΕΝ 

καίριον " Φϑοροποιόν, θανατῶδες 1. 

κακορραφίαι" κακοσυνθέσεις ᾽δ). 

καωλαύρωψ᾽" βουκολικὴ ῥάβδος 17), 

1) ΠΙαά. ε. 506. δογοι. ΟΥ. Μοοϑγ. Ρίθιβ. ρ. 195. 
3) γι Φ. 244, ἈΑρο]]οη. Ηδϑβγοῖι. 
8) ΤΠΠΙα4, δι 486. Αρο!ὶοη. Ποβυοῆ. 
Ἀγ. 11|66, 3... 7... 810]: 
5) Ῥαββίιη ἃρυὰ Ηοιηθυ. 
6) Ῥαββίπη ἃρα Ποιηοσ. 
7) Πιαά. ε, 521. Ιάφπι γθίάθ Ἠθϑγοῖ. 001]. ϑομονίο, 
8) Οοηϊαπα!ι ἰῶν οἱ ἰών. Οιγααδ ρᾶββιπη ἀρὰ Πομπιου. 
8) Πιαά. φ. 564. , 
10) Οἀγ88, ᾧ. 549. Ποβγο 5. 
ἠδ Πιαά. σ. 50. ΠΟΒγομ 8. ᾿ 
12) Πιδά. «. 569. Ἠδβγο 8. 
13) Θάγε8, α. 842. 
. Πια, γ. 897. Ἡδβγο ίυ5. 
15) Πιαά. λ. 489, 4}1}]. 
16) {88 ἐριτοι ΠΟΒΥ ΟΠ 8, γοοαθαϊαμη κακοσυνθέσεις ἱρϑᾷμη 

οϑὶ κωκοσύνθετον: τη]}1πὶ κακαὶ συνθέσεις. 
νὴ Πιαά, Ψ. 840. Μα]ς Ρ]ιοιϊα5 δίκη ρτὸ ῥάβδος: οοΥγοχὶ ὁ 

Ἰοχῖοο δ ! Δ ΠΗ]. 
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καλλίρροον" καλῶς ῥέοντα 1). 

κἄλπις" ὑδρία 3). 
, Ὥ , 8 

κάλυκας " σύριγγας ὃ). 
; πα , ἅ ᾿ 

κάρηνα " ὠκροπόλεις ἢ). 

καρτερώνυχας " ἰσχυροὺς ὄνυχας ἔχοντας 5). 

καρφαλέον" ξηρόν" καὶ καρχωλέον - κατάξηρον δ). 

χκωρχωρόδους " τραχεῖς ὀδόντας ἔχων" καὶ κάρχαρον' τὸ τραχύ Ἵ. 

κασίγνητος " γνήσιος ἀδελφός ὃ). 
Ν δὲ , " ἐν αὐτὴν 9 

κατὰ δὲ φρόνιν ἤγαγεν" ἐμίσησεν, κατεφρόνησεν 5). 
ἜΡΈΝΑ ν π μν 10 καταθύμιον. κατὰ ψυχήν, εὐάρεςον 5). 
εὐ -ὦ5-ὦ 

κατ᾿ αἶσαν κατὰ τὸ πρέπον, κατὰ τὸ προσῆκον 13). 

καταῖτυξ᾽ εἶδος περικεφαλαίως μὴ ἐχούσης λόφον, κατωφερής 1"). 
ἐξ,» ἜΘ. λχου, 19 καταλοφάδιωα." κατὰ τοῦ τραχήλου 15). 

καταντικρύ " κατεναντίον 12). 

κατὰ πίονα " λιπαρώ 15). 
κατὰ σφέας" καθ᾽ ἑαυτούς "5. 

κατέδραθεν " κατεκοιμήθη 17). 

κωτέδων" κατεσθίων ᾽Ὁ). 

1) Ῥαββὶπὶ ἂρ ἢοπιου. νυ. ο. ΠιΙαά. β. 752. 
2) Θάγε5. γ. 20. ϑοιῖρ8ὶ κάλπις ρῖὸ κάλπη. Οἱ. Ἠδβγοβίαιη. 
35) Πιαά. σ. 401. 
ἢ) Πιαά, β. 117. 8 γρ81 ὠκροπόλεις : Οοάοχ: ὠκρόπολις. 
5) Πα, ε. 829, 564 5006 κρατερώνυχας. 
5) Πιδά. ν. 409 δὶ πυαποὸ χκαρῴφαλέον, αἰΐογα ἰογίμα οϑὶ κῴρ- 

χαλέον, οἵ, δι. Κ΄. 998 Β εἱ Αρο]]οη. 
7ὴ ΠΙαά. ν. 198, 41101. (ἴ. Αρο!]]οη. Ηδβγοῖι. 
8) Ραββί. Οἵ. Αρο!]οη. ἢ βγῆ. 
9) Θάγ58. δ. 258, 00] οἵ. 5610]. οἱ Πϑβγοῖ. 
10) Πα. κ, ὅ85. Αρο]]οη. Ἡδβυοῆ. 
1) 1]Π1αἀ. γ. ὅ9, ΠΟΙ Οοάθχ: κωτὰ τρόπον: ΟΟΥΤΟΧῚ 6 Ιἰθχῖθο 

Βαομιηαπηὶ. Οἵ, ᾿ηἶγὰ 5]. οὐ κωτὰ κόσμον. 
1) Πιαά. κ. 2ῦ8, Δρο]ϊοη. Ἠδβυοῖι. 
1 Οάγ588. κ. 109. Πβγομ 8 δαηάθῃ Ἰοοαπὶ ἱπίογργθίαϊαγ, 40 

ΤΩΔΡῚΒ ΤῊΙΓΟΙ ἢ]Ὸ {{᾿|0 5586 Ποργάθαμι. 
"Ὁ Οάγ85. κ. ὕδ9. 
15) Πιαά, «. 40. 
16) ΠΠΙα4, β. ὅ06. Πδβγοβίυ. 
1 Ηδβγομίυβ ἸΙάθηη ρ] αγᾺ}} πατηθγο, 4αθῖὰ τρίς Ρμοιίο. 
1) Πιαά, ζ, 202. Ηδβγο !υ8. 
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κατέθορεν " κατεπήδησεν ). 
κοτέλεκτο" κατεκοιμήθη 3). 
κωτηφόνες " ςυγνοὶ ἢ ἀναίσχυντοι 81. 
κατ᾽ ὀρφναίαν" κατὰ τὴν σκοτεινήν 1). 

κωτωμῶδόν" κατὰ τῶν ὥμων ὅ). 

καυλός" τὸ ἄκρον τοῦ δέρατος ἊΣ 
κεδνός " συνετός, σώφρων ἢ φρόνιμος ᾽. 

κειμήλια" κτήματα ἢ ἀποκείμενα χρήματα 8). 

κείρει " ἐσθίει, κατεσθίει 5). 

κεκασμένον " κεκοσιη μένον 9). 

κεκλιμένος" περιεχόμενος 13). 

κεκρύφαλον" κροκύφαντον, σαββακάθιον, σουδάριον ῬΝ 

κελάδησωαν - ἐβόησαν 15). 
κελαδεινή " κυνηγός, θόρυβον. κατὰ τῆς ἄγρας ποιοῦσα 13). 
κελαρύζειν" μετ᾽ ἤχους ῥεῖν 15). 

κεμάς" ἔλαφος, ὃ κοιμώμενος ἐν σπηλαίῳ, κοιμάς τις ὧν "6).. 

κενεόν " μάταιον 17). 
κενεών" ὃ περὶ τὸν λαγόνα τόπος 1ὃ). 
κερῶόν" τέλειον 5). 

) Πιαα. δ, 79. Ἡδβγοβίυβ, 
2) Πιαά. ,. 662. Ἠδβγο 8. 
3) ΠΙαά, ὡ. 2ὅ5. Αροϊ]ίοη. Ηδβγοῖι. 
) ΠΠπδά. κ. ὅ86. 

5) Πιαά. Ψ. ὅ00. Αρο]οη. Ἡδβγοῖ,, 
6) Ῥαββίτη ἃρυᾷ ἢομπιθι. ἀρο!]δμ. Ηδβγοῖι. 
7) Ῥαββίπη ρα Ποηιθι. 568 ἰοντηὰ ἀϊγογϑᾶ. 
8) Οάγ58. β. 70. ΟἿ, Αρο]οη. θβγ οι. 
9) Πιαά. λ. ὕῦ9. ΠδογοΒΙυ5. 
10) Θάγε8. δ. 720. ΟἷἉ, Ηεοβγοβίαμπι. 
μὲ ΠΠ|ὰ4.. ο. 740. ΠοΒγο 5. τη611π8. κεκλιμένοι, 
1) Πιαά. χ. 408. ΠοβγοβῖυΒ. ϑουῖρϑὶ κροκύφωαντον Ρ᾽Ὸ κεκρύ- 

Πιαά. ψΨ. 869. ΟΓ. Ποβγοβιίαμ. 
υ. 10, Αρο!]]οη. ΠΘργ ἢ. ' 
Φ. 261. 1,οχ. Βαοῆμη. ᾿π θΡΡΥ. : κελαρύζει. 
κι 501. ΟΥ. Αρο!ῆοπ, ρου οι. 

Ππαὰ. β. 298. Ποβγο 8. 
ε. 384, ΠΦογο 8. 
γ. 2ά, ΟΡ ΟΠΠ8, 
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κεραΐζει" πορθεῖ, ἀναιρεῖ, διωρπάζει 1). 

κερδαλέος " ποικίλος, πανοῦργος" κερδωλῆ γὰρ’ ἡ ἀλώπηξ 3). 

κερδαλεόῴρων" δολιόῴρων, σκολιὰ βουλευόδμενὸς ὃ). 

κέρδιον" κρεῖττον, ὠφελιμώτερον 3). 

κέρδιξοξ ' πδνουργότατὸδὲ 5). 

κερδοσύνη " πανουργία 5). 

κερτόμειος " ἐρεθις ικός 7). 

κερτομέων" χλευάζων, ἐρεθίζων, σκώπτων ὃ). 

κεςὸν ἱμάντα" ποικίλον ἱμάντα 5). 

κεςόν " ποικίλον 15). 
κεύθειν " κρύπτειν 1}). 

κευθμῶν" φωλεῶν, ἀποκρύφων τόπων 1"). 

κεχαρισμένε" πεφιλημένε 15). 

κήδειν" κακοῦν, λυπεῖν 1). 

κηδείους " οἰκείους, προσφιλεῖς ἢ). 
κήδεται" φροντίζει, βοηθεῖ, ἐπιμελεῖται "δ). 

᾿ χηδήσοντες " θεραπεύσοντες ἢ λυπήσοντες 17). 

κῆδος ἡ συνωλλαγὴ τοῦ γάμου ἢ τοῦ πένθους δ). 

κῆρ᾽ ψυχή, θανατηφόρος μοῖρα" καὶ κῆρες " θανατηφόρδι μοῖραι 15). 

1) Ῥαββίηη ἂρυὰ Ηοιηῶῖ., 864 [Ὀγπηὰ ἀἰγθιβα, Ἀγ ] 8, 
2) Θάγ55. ν. 291. ΟἿ, Αρο!]οη. Πδβγοῃ. 
ὅ) ΠΙὰᾶ4, «. 149. Οἵ, ΑΡο]]οη. ΠόβΎο οι. 
Ἢ Πιαά. γ. 41. Οἱ. Ηδϑογοπίαμι. 
5) Πιδα. ζ. 152. Ηδβδγ 8. 
6) ΠΙα4, χ. 247. Ἠδβγοβίαβ. 
7 ΠΙΔ4. υ. 202. Οοηΐ. Ηοογομελ. 
8) ΠΙα4. β, 256. Οοάοχ: κερτομῶν. ΟἿ, Ἠδογοπίαηι. 
8) Πιαά. ἕξ, 214. Ηδβγ ΟΠ ἴ85. 

10) Βυϑαάθπι σίοββα. ΟἿ, Αρο]]οπίμπηι. 
1 Ῥαββίπυ ἀρὰ Ηδήηου., 864 [ἰουιθα ἀΐγοιδα. ἢΘβγ ἢ 8. 
1) (οάοχ κευδήμων, υοά οοΥτοχὶ. Πα. ν. 28, Οἱ, Αρο]]οη. 
12) Ῥαββίπη ἂρ Ποιηθιαηι. 
1) 1Π|αἀ,,. 611. ἨδογοΒΙ8. 
15) 114, τ. 295. Οἵ, Αροϊ]ϊοπίαμη εἰ ἨΘογοΒ πη. 
16) Πιαά, λ. 668, Παβργοβίυϑ. 
17 Οάθχ ἰθγ δογίϑί ᾽πὶ τοργαθβθηϊαΐ ; οουγοχὶ, 00]]. Πα. ὡ. 950. 
1) ΠΙΔ4. ν. 465, Οἱ, Ηδεγοβίυμι. 

᾿ς "ἢ Ῥαβϑίηι ἀρυά Ποιηοῦ, Ασουτγαίία8. 46 ἀἸβογιμηΐπα ΑΡο]]οἢἰ 5 
οἱ Ποϑυ ἢ 5, 
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κίδναται" σκορπίζεται ᾿). 

κικλήσκουσι" καλοῦσι 3). 
κινυρή" οἰκτρά, θρηνητική 5). 

κισσύβιον" ἐκ κισσίνου ξύλου ποτήριον κυρίως ἢ). 

κίςη" κοιτίς, ἀγγεῖον ἐν ᾧ τὰ βρώμωατο; κεῖται, ἢ ἱμάτιά τινα, 

ἤγουν κιβώτια 5). 

κλαγγή" ποία τις Φωνὴ ὀρνέου 5). 
κλαγγηδόν" μετὰ κραυγῆς 7). 

κλόνοφ'" θόρυβος, τώρωαχος ἢ «ςρόφος 8). 

κλῦθι" ἐπάκουσον 5). 
κλύτος " δόξα 10). 

κνέφας" σκότος, νύξ 1). 
κνίσης" λίπους ἢ ἀναθυμιάσεως 1). 

κοῖλον" βαθύ 15). 
κοίρανος" βασιλεύς, ἄρχων 12. 
κοῖτος " κοίμημα 15). 
κρείων" βασιλεὺς ἢ ἄρχων, κρωτῶν μεγάλως τὸν 

κρήγυον " ἀληθές, ἀγαθόν 17). 

κρήδειζνον " κεφαλοδέσμιον ᾿ μαφόριον 15). 

1) ΠΙαά. ψ. 297. 
ΠῚ. :δ: 991: 
5) ΠΙδά. ρ. δ. Αρο]ϊοη. ἢοβγοῖ. 
4) Οάγβ8. ι. 546. (οάοχ: κισυβίνου, [μοχ. Βαδοίηη. : κισσυκί-. 

νου, ἀραιν κισίνου, Ἠθβγοῖ. κισσίνου. 
γυναι ἐμ 0; Δρο!]οή. Ἡθογοι. Ῥαεγρογᾶπη Οὐάθχ: κίςη 

καὶ κοίτης, 406 ΟΘΟΥΓΟΧΙ. ᾿ 
6) ΠΠ|8]ὲὰ. λ. δ28. ΠοΕγοΟΒΙυΒ. 
) Πιαά. β. 465. ἨδεγοβίυΒ. 
) Ῥαββίπη ἴπ 1446. Οἱ Λρο]]οημίιπι οἱ Πδοβγομίαμη. 

9) Ῥαββίιη νυ, ο. Παά. α. 97. Ἠϑγ μ]8. 

) 
) 
) 

9 

ἰὴ 

(Ἰ]οβ5α χὰ ]ὰ : ἰαιϊοὶ βκλυτοτόξῳ,, γ6] βίτηι!ο ααϊά, 
Ραββα. ΟἿ, Ηδϑγομιαμ. 
Πιαὰ. «. 66. Δβρο]]οη. Ηδβυοῖ. ΄" 

Ἢ θΘἀγ85. μ. 84. ᾿ 
"ἢ Πιλά. β. 204. ΟἿ, Ποβγ οἰ απι, 
.5) Θάγε5. ξ. δ25 οἱ ραββϑπι. Αρο]]οπ, Π|οϑγοῇ, 
 Ῥαβδίμη Ἰοσίίαν, Ἠοϑγο υ5. 

"7 ΠΠ4. «. 106. Πδογοῖι. Θαοπιοάο ΤΧΧ τνἱῦῖ ἰάθπι ἀϊχουίηι, 
γἱὰο ΠῚ (ἢγοη. 18. 7: προφητεύων εἰς ἀγαθά" οἵ. Φοτο, 4. 4. 

13). ας πη ἰῃ Θάγβθοα, ΟἿ, [πδιαιπίαμη Ρ. 1280. ὅ1. 
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κρημνοί" ἐξέχοντες τόποι 1). 

κρίζει " τρίζει ἐπαχθὲς καὶ μιαρὸν 3). 
κρινάμενος" ἐπιλεξάμενος ὅ). 
κριτός" ἐπίλεκτος ἢ). 

᾿ κροαίνων" τοῖς ποσὶ κρούων ἢ ἐπιθυμῶν 5). 

κρατίκλῃ 5). 

κρόσσας" κλιμακίδας 7). 

κρύβδην" λαθραίως ὃ). 

κτίλος " ὃ προηγούμενος τῶν προβάτων κριός 5). 

κυάώνεοι" μέλανες 19). 
κυανοχαίτης" μελάώνθριξ, πορφυρόθριξ, Ἰποσειδῶν 1"). 

κυδάλιμον" ἔνδοξον, τίμιον, εὐπρεπές 132). 

κυδοιμοός " θόρυβος, τάραχος 35). 

κύδιςος " ἔνδοξος 5). 
κῦδος" γαῦρος, δύναμις, δόξα, φήμη 1). 

κνυζηθμός" ἡ ἀσαφὴς τῶν κυνῶν βοή 5). 

Κυθέρεια, " οὐχ ὅτι προσέκυρσε ἸἹζυθήροις, ὡς Ἡσίοδός ῴησιν, ἀλλ᾽ 

΄ 

1) Πιαά. μ. 84. 
2) ϑοτίρβὶ ἐπαχθὲς ργοὸ (οα]οῖ8 ἰθοϊΐοπθ ὠπώχθές. (]οβ8ἃ ρϑῖ- 

τἰποὶ δά βαρ! οαπάσπη σϑυραμῃ κρίκε, [1Π|44, πσ. 470. Οοπί. Ηϑι. 
ΙΝ. 1960 ἢ. 

5) Πα, ,. ὅ21. ΗδδγοΠ 08. 
4) ΠΙαά. γ. 454. Ηδβγοβ 8. 
5) Πιαά. ζ. 507. Αρο]]οη. ἤδβγοι, Εχ Αρο]]οπίο [ογίαβ86 5011- 

Ὀδηάυτη κροτῶν. 
6) 51 φυϊά γνἱάοό, Ἰαϊοὶ κρατί" κεφαλῇ, υοᾶ Ἠφϑγομίι5 οἰΐαπι 

Παθοῖ, Ῥαββίπη ἰθσιαγ ἀρ Ἠοιηθγάμ. 
7) Πιαά. μ. 2ῦὕ8. Ηδβγομ δ. 
8) Οἀγ55. λ. 4δδ. σ. 158. Οἱ, Ποβγοβίθμι. 
5) Πιαά, γ. 196. Αρο!]οηίαδ. 

10). Ηαα. λ..26, 
1 Ῥαββίπη. Ῥγαθϑίαὶ Ἠδβυοθ μελανόθριξ. 
12) Ῥάβϑη, (Οἱ. Ἠδογομίυμη. 
1 ΠΙαά. σ. ὅσ, 4101. Αρο]]οη. Ηδβυ οι. 
1 Ῥγοαθηβ ἀρὰ Ἠοχηον. 864 ἰογιηὰ ἀϊγοιβᾶ. Πθβυο ἰα5, 
15) Ῥαββίπη ἰθρίίαγ. Ἠθογοι. Οἵ, Αρο]]οη. : κύδει γαίων. 
16) Οοάοχ: κυζηθμός: ἰάθιη νἱϊίαιη ἰῃ Ἠθογοι. Ἐοίθσο ἰοουμπι 

84 Οάγ55, σ. 162. 



498. 

ἡ ἐν αὐτῇ κευδόμενον ἔχουσ τὸν ἔρωτω, ὃν πᾶσιν ἐφίησιν" διὰ 

γὰρ τοῦ κεςοῦ ἔχει τὴν δύναμιν 1). 

κυκᾷ " ταράζτει Ἵ). 
κυκᾶν " ταράττειν τὰ ἄλφιτα 5). 

κυκεῶν " πῶμα ἐκ διωφόρων μιγμάτων κιρνάμενον 4). 
κύκλα" τροχούς 5). 

κυκλήσομεν" ἀναζεύξομεν 5). 

κύκλωπες " ἄγριοι ἄνθρωποι ἴ). 

κυκώμενος" τωραττόψενος ὃ). 
κυλίνδει " κυλίει, ἐπιφέρει 5). 
κυμαίνει" ταράσσει 19). 

κύμβακχος " ἐπὶ κεφαλὴν πεσὼν καὶ ἄνω τοὺς πόδας 1 Ἐν 
κυνέη " περικεφαλαία 1). , 

κυνοραιςαί" κρότωνες, οἱ τῶν κυνῶν τὸ αἷμα ἐκπιπίζοντες 15). 
κυνῶπις " ὠναιδής 12). 

1) Οάγ98. σ. 195. Οἵ. Ηδεγομίαι. ΡῬοίϊα5 ἀδάδτγαὶ, ἀδραθγαὶ 
σοί ἄατγ, ἐνίησιν. 
Ἴ Οὐηΐον οἰοδδᾶμη βθααθηίθηι. 
8) Οάγβ5. κι 284. Οἱ. Ἠθεγοβίσηι. 
17) (οάθχ διαβεῖ πόμα οἵ κιρνώμενον, {Ππ4 οχ Βεοιάεο, πος 6 

ΒΑΟΠμαΠΠῸ ΟΟΥοχὶ. (ἢ, 5080]. Ρ]αὶ. μθρ. ΠῚ. 108 . γοοὰ- 
θυϊυπι ἃρυά Ποπιογ. πᾶ γαγαμη 6ϑῖ. 

5) ΠΙαά. ε. 722. Ἠδογοβία8. ΑΝ 
6) Πα. γ. 552, Αρο!ίοη. Ποϑγῃ. ἢ] ἰπίθότρυ. ἐφ᾽ ἁμαξῶν 

ἄξομεν. ὨοΡταθὰβ ᾿η Ῥηοίο σΟΠΊΟΙΣ ὡμ ξεύσοβιεν, ἰονίαθθ6 ἠΠ]η 5 
τΤϑοῖθ. 
7 Θάγε5. ,. 106. 
8) ΠΙαά. Φ. 285. 
8) Πιαά, ρ. 688. Ποογο 8. 
10) Αρυὰ Ποχπθγαπη ᾿ιασα ΓΙῸ πόντος ΑἸΓᾺΣ κυμαίνειν" ἢϊηο 

τ }1πΔ ταράσσεται. ἨδβγοβίαΒ: κυμαίνεται  ταράσσεται!,, Υἱῖϊο 
ΟΧ Θοάθπη ΟΥΓΟΥΒ ΘΘΠΘΙΘ οὐἱο. ϑοΠοοὶ ΠΙΡΓΑΓ ΡΟΠΘΥ βο]θπηὶ 
οαηἄθπι γὙϑγθὶ ἰὈΥπηληὶ ἰπ σ]ο58ὰ ἰρϑὰ οἵ ἷπ 1 ΘΓ ἃ 0 η6 : ἢΐηΟ 
ΠαΒΟΙΠ ΙΓ ἀρ ΙΟΧΙΟΟστάρΠο5. ἰοΐ γὙϑθα πραϊτὰ εἰσηϊβολιϊοπο 
δοἰἶτα, γ6]. [ὈΥΠηἃ ραβδία παι ήδη ἀϑαγραῖα, 

11) ΠΙαά, ε. ὕ8ὕ. Ηδβγοα5, οἵ. ΑΡρο!]οηπί απ. 
1) 144. κ, 5590. ΔΑρο!]οη. Ποϑγον. 
ΟἿ Θάγο5. ρ. ὅ00. Αρο]]οη. Πόδγοῖι. 
1) (οάοχ ; κυψοπίς. ἀγθνν . 424, ΠΙΘγΟΒί 5. 
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κυνώπιδος " ἀναιδοῦς 1). 
κύπελλον᾽ κισσύβιον, ποτήριον 3). 

κύρμα" ἐπίτευγμω, συγκύρημα,, ἕρμαιον 5). 

κῦσαι. Φιλῆσαι ἢ). 
κύςιν" οὐρήθραν, ἐφήβαιον, ὑπογάςριον ὅ). 
κωκυτός " ὄνομα ποταμοῦ" ἢ θρῆνος, κοπετός, ὀδυρμοὸς 5). 

κώληπα᾽ τὸ ὀπίσω τοῦ γονατίου μέρος, ἡ κόξω 7). 

κῶμα᾽" κοίμημα ὃ). 
κώπην" μαχαίρας λαβήν 5). 

κώρυκος " θυλάκιον 15). 

Δ Ἢ 

Λαϊββραγόρην᾽ σφοδρῶς δημηγοροῦντα "}). 

“λαῖφος " ἱμάτιον 13). 
λὰξ ποδὶ κινήσας" τῷ πλάτει τοῦ ποδὸς κινήσας "5). 

λαοσσόος" ἡ τοὺς λαοὺς, σώζουσα 13). 

λαρόν" χλιαρόν, προσηνές, ἡδύ 15). 

λάρναξ" σορὸς ἢ κιβωτός "δ. 

λωυκανία " τὸ ἀπηρτημένον τοῦ γωργαρεῶνος 17). 

λάχνη᾽ τρίχωσις " λέγεται δὲ καὶ ὃ τῆς θαλάσσης ἀφρός ἢ). 

1) (οάδχ: κυνόπιδος. ΠΙαα, γ. 180. ἨδΕγΟΠ]8. 
2) Πιαά. «. ὅ96. Οἵ, Αρο!]οπίαπι οἱ Η βυοῃίαμ. 
5) Οοάοχ κύρημα. Οοττοχιὶ Οορεῖαβ. Ῥαββίπη ἀρὰ Ποιηθγαμι. 

Ηθβγοῖι. Ἀρο]]οπ. 411 ἔντευγμω δαρθοί, 
4) (οάοχ κυρίσωαι. Οοθοίι5 οογγοχιῖ. Οάγβ8. ὡ. 25Ὁ. ΠΡ ΟΙ, 
5) Πιαά. ε. 66. Οοάοχ: ἐφήβιον. 
6) Οἀγ9ε5. κ. ὅ14. Πίαα. χ. 447. ἈΑρο]]οη. Ἠδογοῖι. 
7) ΠΙαά. 726. Αρο!]οηία5. 
8) Πα. ξ. 859, Αρο!]]οη. Ἠδβυοῖ. 
5) αδῃ λ. 880. δ, ΗΘ βγοὨΐαηι. 
10) Θάγ95. ε. 267. ΟἿ, Αρο!]οη. Ἠδβγοῖ. 
εἶδ, Ηἰκά. Ψ. 478. Ἠδογοῖ. Οοάθχ 866. ϑ΄'ομον. λωβωνορεῖν. 
1) Θάγ55. ν. 899, Οἵ. Δρο!]οπ. Πδβγοῖι. 
μὴ ΠΙαῚ, κι 157. Αρο]ϊοη. Ἠδβγοῖι. 
" Οοάοχ: λαοσσός. [ΠἸὰ4. ν, 128, ΟἿ. Αρο]οη. Ἠθδγον. 
1) Πίαα, ρ. ὅ12, 60}}. λ. 477. Ἀρο]]οη. Ἠδεγοῖ.. 
1) Πίαα, σ. 418. ὡ. 195. Οἵ, Αρο]ϊοπ. Ἠθογοῖ. 
ΠΝ, «; 530, Ἠθβγ Ομ 5. ΟἸ. Αρο!]οπίσιη. 
1. (οάοχ ρῖὸ ῥωλώσσης: τῆῖτο υὙἱΐϊο Παρθοὶ κεφαλῆς. 1Π|44.. β. 

"" 

' 
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λαχνήεντα " δασέω, τετριχωμένα 1). 

λάων" δεδορκώς " διὸ καὶ κατ᾽ ἀπόφασιν ἀλαὸς ὃ ἀρυὴ ἔνιοι δὲ 
ἀπέδωκαν Φϑεγν ὀῤρεήσθ,, μαχόμενος ἄμφω "ἣῇ 

λειμών" ἀνθηρὸς τόπος Ἴ 

λειριδεντα" ὡπωλὰ παρὰ τὴν λειότητα, λείριον γὰρ τὸ ἄνθος " προ- 

σηνῆ. τερπνά, ἡδέα Ἶ). 

λέκτροις " κοίταις 5Ἷ. 
λέκτρον" κοίτη 5). 
λέπαδνα- οἱ μασχαλιξῆρες τῶν ἵππων ἢ). 

λευκώλενος " λευκοβραωχίων 8). 

λῆγε" παύου 5). 

λαθικηδέω " λήθην ἐμποιοῦντα τῶν κακῶν 19). 

λήϊον" ὃ χλωρὸς σῖτος 1"). 

ληΐσσατο" ἐμερίσατο ἢ ἐλαφυραγώγησεν 13). 

λήσομαι" ἐπιλάθωμαι 15). 

λιγαίνων" κηρύσσων 1Ὦ. 

λίψδην᾽ οὐ κατὰ βάθος, ἀλλ᾽ ἐκ τῆς ἐπιφανείας "δ). 

λιγύς ἡδύς, ὀξύς 15). 

219, 4101. Οοπίυαπααπίαν λάχνη οἱ ἄχνη, αἱ ορϑογγανὶὶ ΑΙθοῖ- 
ἴτὰ5 84 Ηδβγ Πα [ἢ ΥΟ66. 

1) Πιαά, σ. 4156. Ηδβγο Ια, 
2) Οάγεβ. τ. 229. ὁ. ὅ08ο01. Αρο]]οπ. ἤδϑγοιμ. Ουϊὰ 50} 10 

μοοζόμενος ἄμφω Ἰαϊθαϊ, ποη δχραΐο. 
οςς 8) Οάγββ. δ. 606. ΗδβγΟΒ 8. 

ω Πίαα. ν. 850. Ἠδξγοῖ. Αρο]]οη. «αὶ Δμάσήρνι ἰαμάαι.. 
5) Θάγ95. υ. ὅ8, 4110}1. ἨδβγΟΙ 8. 
6) Ῥαββίιη ἴῃ Θάγββθα. Αρο!])οπίαβ. 
7) Πιαα. ε. 750. Οἱ, Αρο!]οπίαμα οἱ Ηδβυ τι. 
8) Ἐτοααθηβ ἂρ Ἠοιηθγαμι. 
9) Πιαά. «. 210. Ποιπδγαβ. 

10) Ῥμοιίαβ: λήθην κυνῶν" λήθην ἐμποιούντων φάρμακον. Ῥουιποὶ 
«ἡ ΠΙαά. χ. 85. Οἱ. Αρο]]οπίαμη,, 564. ῥσγορίι οοπυθηΐὶ Εἴγιη. 
Ναρηυπι. απ Πθβγοῖι. Πἰο νὰ]46 ΘοΥΓαρίι5 οὶ, Υ. ληθήκες. 
1) ΠΙαά. λ, 560. ΡΙαγτα Αρο]]οπ. οἱ Ἠθβυοῖ. 
12) ΠΠὰά, σ. 28. ΠοΒγο 8. 
1) Οάγβ8. ἁ. 508. ΠΟΥ ἶυ8. 
") Ἄρθροπο λίγαινον, ροἰϊϊαμη οχ Πα λ. 685. Ἐπηθπααϊΐοπθπι 

οοηῇτιηαὶ ΠΕ ἢ 108. 
1) Οάγ9ε5. χ. 278. ΔΛρο]]οπ. Πδβγοῇ. 
1 Ῥαββίπη ορυῖαπι ἃρυὦ Ποπιον, Π δυο. 
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λιγψύφωνος ᾿ ἡδύφωνος 1). 

λίμνην" τὴν θάλασσαν κυρίως 3). 

λίσσομαι" ἱκετεύω 5). 
λιτανεύει " εὔχεται ᾿). 
λοβός" τὸ ἄκρον τοῦ ὠτίου 5). 

λοιβή" σπονδή, θυσία ὃ). 

λοιγόν- φθοράν, ὄλεθρον 7). 
λοπός" ἡ περικειμένη ἔξωθεν τοῦ κρομμμύου λεπίς, καὶ πᾶν λέπος. 

φλοιός, δέρμω λεπτόν, ξηρόν ὃ). 

λοφάδια " κατὰ τοῦ αὐχένος 5). 
λόφος " γῆς ἀνάξςημα ἢ περικεφαλαία "9). 
λόφος" τράχηλος καὶ τὸ τῆς περικεφαλαίας ἄκρον 1"). 

λόχμη" πλαγία σύμφυτος καὶ λοχμώδης "}}. 

λόχος " ἐνέδρω, τάξις 15). 

λοχόωντες" ἐνεδρεύοντες 15). 

λυγαίως " σκοτεινῶς Ἶ5). 

λύγος" φυτὸν ἱμωντῶδες 1). 

1) Πιαά. τ. 500. ; 
3) Θάγε5. γ. 1. Αρο]οη, Ηδβυοῖ. 
8) Πιαά. «. 174. 
4) 1ΠπΠα4. Ψ. 196 08] λιτάνευεν. 
5) ΠΙαά, ξ. 182. ἨΗοιηθγαπι τβρίοὶ οοη τη θαηὶ Αρο]]οη, οἱ 

Ἠδβγοῖ. 860. ϑοῆον.. ᾿ 
6) ΠΙαά, ,. ὅ00, 4101. Ἠδβγο ]8. 
Ἴὴ ὅ8θρ6 ἴῃ [{Π|8ά6. 
8) θάγε5, τ.. 255. 
9) Οἀγ85. κ' 169. Αρο]]οπῖαβ8. (ἷ. ν. καταλοφάδια. 

10) ΟΘἀγ585. πσ. 471. Ποβγοδ υ8. 
11) ΠΙαα, κ᾿ ὅ75. “Αρο]]οη. Ηδβγοῃ. 
12) 510 (οάοχ, 564 ροβρὶ σύμῴυτος Θχοία!ν τόπος, οἷ. Αρο]]οη. 

οἱ δβγοῃ. Πλωγίω θὰ πο ρογιηθὶ; βου θη σμη οϑὶ σλάψια 
οἱ δϑὶ ἱπίογργθίαιϊο γοοᾶρ}} δόχμιω, 1184, Ψ. 116, οἵ, Δρο]]οη. 
Νοβίτα οἱοββδα σγϑίθσθπάα δ Οάγ88. τ. 459. 

15) ΠΙαά. 6. ὅ22, Αρο]οη. Ηθβγοῆ. 
14) Οοὐοχ λοχῶντες. Οαγ85. σ. 869. 
1 Πδθο βαροιβαπὶ 6 οἱοβδὰ συδάδιη, 4ἃ ἰγδαθθαίαγ οἰγιηο- 

Ἰορία νοσοᾶρα}} λυκάβως. Οἵ, Αρο]]οη. γ. λυκώβας, 8010]. Οἀγ88. 
ξ, 161. τ. 506 εἰ Ῥμοῖ. οἱ Ἠδεγοῖ.. ν.. λυγαίως. 

16) Θἀγ585. .. 427. ΟΓἁ. Ποβγομίαμη ν. λύψοισι. Ἐταρτηθηϊαπι 
οδϑὶ δὐηοίαιοη!5 ΑΡΙΟηΐ5 οἱ Ἠδθ᾽οάουὶ, οἵ, Εἰαβίαϊ ἢ, ρΡ. 854. 52. 



802 ΤΣ ν 

λυγρόν" χωλεπόν, ὀλέδριον, κακόν, ἰσχυρὸν, πενθικὸν,, ἐλεεινόν 3). 

λύθρος " Φόνος ἢ ὃ ἐκ τοῦ αἴμωτος μολυσμὸς συνιςάμενος δι᾿ ἱδρῶ- 

τὸς καὶ κόνεως καὶ αἵματος μετὰ ἰχῶρος 3). 

λυκάβας" ἐνιαυτός, ὠπὸ τοῦ ταχέως βαίνειν ἢ 

ἐςξι σκοτεινῶς καὶ ὠδήλως 5). 

λυκόφως " τὸ περὶ τὴν λύγην φῶς ἢ). 

λυμαίνεσθαι" καθαίρεσθαι ἢ ὡννεύειν δ). 

λύματα" καθάρματα, αἱ τῆς γαςρὸς εἰς ἀφεδρῶνας ἐκκρίσεις πο" 

λυσόμενος " λυτρωσόμενος 7). 

λωβητῆρα" ὑβριςήν ὃ). 

λώϊον" βέλτιον 5). 
λώπην" ἱμάτιον, περίβλημα 9). 

λωτός" βοτάνη εὐώδης, ἣν ἔνιοι μυρόλωτον καλοῦσιν Ἧ); 

λυγαίως βαίνειν ὅ 

Μ. 

Μά: ἀντὶ τοῦ οὐ μά" τοῦτο “Ομῆρος ὡς συλλαβῆς τάξιν ἔσχον 

τίθησι, [ποτὲ μέντοι ὠντὶ τοῦ μὰ τῷ ναί χρῆται], ὡς " Ναὶ 

μὰ τόδε σκῆπτρον, ὅτε ὄμνυσιν" ὅτε δὲ ἀπόμνυσί τι, συξεύγνυσι 

τὸ τῆς ἀποφάσεως οἷον: Οὐ μὰ γὰρ ᾿Απόλλωνα " καὶ ἐν ᾽Οδυσ- 

σείᾳ" Οὐ μὰ Ζῆν᾽ ᾿Αγέλαε. Ἡμεῖς δὲ τὸ μὰ ὡς μέρος λόγου 

ἢ) Ῥαββίπη ἂρ Πομπηευ. Ηφβγοῖι. ΕἸ. ν. μαλερόν, μαψίδιον, 
ῥμόθος., 4118 σ]ο8885 δ᾽ 8461} ΘΘΠΘΥ 8 ῬΘυτμᾺ 188. 

2) Ῥαβϑίιῃ ἰθσιίαν. ὕὉΡῚ1 Ῥμοίϊυ5 ἐκ τοῦ αἵματος, ἨθδγοΙι. μαθοὶ 
ἐκ μάχης, «υοὰ τη 6115, οἵ, Βοθο]. ΠΙαά. υ. 508. 

ΟἿ. βυρτὰ γ. λυγαίως. 
1) Οοάρχ αὐγήν, 4ποα οιηθηάαυὶ. Ἐτασιηθηίαπι οϑὶ οθβουγὰ- 

τἰοπῖ8 46 Ἠοιηογῖοο ὠμφιλύκη νύξ, ΠΙΙα4. γ. ἀδὅ. ΟἿ, Ἐπβίδιῃ. 
Ρ. 689. 18. γα. Μαρπαμπ ρΡ. ὅ71. ὅὕ. ὅ6μο!. Αρο]ίοπ, ἈΠοά. 
ΠΠ. 671. ΘΆΠῚ  φρόν 6 οἠΐοη οἱ ἐομ. 

5) γο]αϊ! ορίπον ἱπίογργεϊατὶ ὠπολυμαίνεσθαι, 1Πἰὰ4. «. 515. 
Ι͂η Πθϑγοθο 166 Π| ΘΙΓΟΙ, 

6) 114. «. 514. 
7) Ια, ὦ. 15. ἨΒγ ΟΠ 5. 
8) Πα, β. 270. Ηδβγο 5. 
9) Θάγβ8. β. 169, «101. 
10) Θάγ85. ν. 224, Δρο]ίοη, Ἠρϑγοῦ, 
αὐ ΠΙα4, φ. 501. 
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ἀπομνύοντες παραλαμβάνομεν, μὰ τὸν Δία λέγοντες ᾿ ἐςὶ δὲ 

καὶ ἐπίρρημα ἐπιευκτικὸν 1). 

μαίμακον" τὸ χαλεπὸν καὶ δύσμαχον. τραγικὴ ἡ λέξις 5). 

μαιμώωσα" ἐνθουσιῶσα 5). 
μαινομένοιο" μανιοποιοῦ ᾿). 

μαινόμενος οἶνος " μονιοποιός 5). 

μαιιυῶ - ἐνθουσιώδως κινοῦμαι δ). 

μάκελλα" δίκελλα ἢ). 

μαλερόν" μαωραντικόν 8). 

μαλερόν" λαμπρόν, σπουδαῖον, ἰσχυρόν, ὀξύ, ἀσθενές, ξηρόν, 

δριμύ " τὸ δὲ μαλερὸν πῦρ' τὸ ὀξὺ ἢ μωραντικὸν καὶ σφοδρὸν" 
καὶ μωλερὰς φρένας" τὰς ἀσθενεῖς καὶ ξηράς 5). 

μαντοσύνην" μαντείαν 5). 

μαργαίρει" μαίνεται 1). 

1) ϑοιιροὶ ὠπόμνυσί τί ρῖο τίς οὔπη ϑϊαἃ. τᾶ ἘΠΟΪΠ]5 
ἱποϊαϑὶ, ἀδίθπάα οθπβοὶ Ὠοργᾶθιβ, 41 οΟμΐθυθηα 8 οδὶ. [,8ὰ- 
ἀαηΐαγ ἐχ Ἠοιποτο ᾿Π|84. ἁ. 254, 86 εἰ Θάγ85. υ. 559. Αρο!]- 
Ἰοπία5 οἱ Ἠδϑγομίαβ ρίυτα Πάθθγθ βο]θηΐ αυᾶπη Ῥῃηοϊα5, Ὠσπο 
οοπίγα δδί. ὙἹάϊπηαβ 4110] 46 115. αυὰθ Α6]1ὰ8 ΠΙοηγϑὶαβ 46 ΠοΟ 
ἀγστπηθηΐο αἸβραϊατη. 

2) γοοαθυϊαη δΠοίαμη δὰ οχρ!!οαηάυπη Ποιηδεοα ὠςμαιμάκε- 
τος. ϑίπηι!6 χφυϊά Παθυϊμη8 ἴπ ο]ο5818 λυγαίως οἱ λυκόφως. 

ὅ᾽ Οοάοχ μαιμόωσα, 404 οοττοχὶ. [Π|84. ε. 661. Αρο0]]. δ εγοῖ. 
Ἢ Οοάοχ μαινόμενον" μωνιοποιόν. [11|44. ζ. 152. Ἐπηοηάαία 

Ἰϑοίϊο ἀρὰ δυο απ. 
5) Οοπίπηρο ο. 5]. ῥΓᾶθο. 
6) (οάοχ μαίνω: οοττοχ Πορτάθαβ. Οοηΐ, Πα. ν, 78 υδὶ 

μαιμῶσιν 46 τηδηῖρῃ8 αἰοιατ. ϑ΄μη1]6 υῇαπη ἴηΏ ΠΘβγοο υὉ] 
μαιμώων οχ 1ΠΠ4. ο. 742, ρῥηπμηῦπὶ ἰαοϊαμη δὶ μφιμόνων, ἰἴυμη 
μαινοῶν. 

7) Πιαά., Φ. 209. Αρο]]οπ. Πβυοῆ. 
8) Ἰσπῖβ δριἱποίοη ἂρυά Ποιηθν. ἤδεγοι. (Οἱ, οἱ. βθαα. 
5) Οὐπιηυϊαίίο Θχρ!!οα ΟΠ, ΟΠη18818. 501}16οὲ ΔαοΙοσαὰ ΠὨΟΙῊ]- 

Ὠἶρυβ, Δ]! 4αοἰ]65 ᾿πα]οΙ απ οδὲ 08 ἰἴθῆοῖθ ο]οβϑᾶπη ΠΟΙΏΘΙΟΔΠῚ. 
Μιτοῦ σπουδαῖον: ϑυϊάαθΒ Παρθὶ ᾳυοαὰ οἰϊδη ρϑὶὰβ οϑὶ σπσοδόεν. 

ΚΘ υο μαλερὰς Φρένως ροτιϊηθαΐ, ἀἰὰ Ζαδθυθη8. ΠῸΠ ᾿πΥθηΐο, Ιάθιη 
Ὠαρεὶ Ποβγομα5. Οἵ, Ῥῃοίϊαμη ν. λευκαὶ φρένες. 

10) (οάοχ: μαντινοσύνων. Οοβρία9. πτηνὰ] μωντοσυνάων. Ἐοῖυ- 
Ἰεσία δά Πιαά, ᾧ. 72. 
1) Πιαά, Ἑ. 882, ἈΑρο!]]οηϊυ8. 
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μωρμωρέην " λὰμπράν 1). 

μάςακα" μάσημα,, τροφήν 3). 
μάψ᾽" ματαίως ὃ). 

μωψίδιον" μάταιον, δαψιλές, χαλεπόν, πολύ, δεινόν, ἑκούσιον Ἂ 
μεγάθυμος " μεγαλόψυχος 5). 

μεγαίρων " φθονῶν 5). 

μεγαλήτωρ᾽ μεγαλόψυχος ἴ). 

μέγαρον" ὑπερῷον, οἴκημω ὃ). 

μέδεσθαι " Φροντίζειν 5). 

μέδων" βασιλεύων 15), 
μεθείω" ἀφῶ, ἐάσω 11). 

μεθημοσύνη" ἀμέλεια, ῥῳθυμία 13). 

μεθήμων" ἀμελής 15). 

μεθήσειν" ὠμελήσειν 11). 

μεθίει" ὠμελεῖ, ἀφεῖ 15). 

μέθυ" οἶνος 1). 
μειλίχιος" πρᾷος, χρηςός "7). 

ὠέλαθρα " οἶκον 15). 

ἡ ΠΙαά. ξ. 475. 
2) Πιαά. ,.. ὅ24, Οἷ. Αρο!]οπίαμη οἱ Ηθϑγοβίαμη. 
8) ϑαθρίὰβ ἂρ Ἠοιηθυ. δυο. 
4) Οτὐθα]ῦ1}16 οϑὲ τοσαρα!αμη [α]15886 Ποίαπη δά ἸηἰοΡρσυθίδηά αηὶ 

Ποιποτγίοαιη μαψιδίως, οοηΐ. χαᾶθ αἰχμα δὰ γ. μωλερόν οἱ γἱάβ 
ΒρΡΓα γΥ. λυγρόν. ΠΘΒγΟΒ 8. ᾿ 

5) ὅαορθ ἃρυὰ ἢοιηθι. ἢδβγο ]β. 
6) Ποοία8 Ηεβγοθίυβ μεγαίρω, []Π18α, δ. δ4, 4110]. 
7) Ἐγοααθηβ ἂρ Ποιηθι. Ἰἰθσίϊαγ, Ἠ δυο 5. 
8) Ῥαββιπὶ ἰθσιίαγ. Ηδβγοβίυβ. 
8) Πα. σ. 245. ΠΟΒΥΟΒ 8. 
10) Ῥαββίιη. Ἡθβγο 8. 
11) Πιαά. γ. 414, Ἠδβγο ἢ υ8. 
12) ΠΙαά. ν. 120. Ηδβυομηβ. 
18), Πιαά, β. 241. ΔΛρο!]οπῖα8. Ἠδβγο 8. 
14) Ῥναρϑίαὶ ο. ἤθβυοι. ἰθρθῦθ μεθήσει οχ Θάγββ. ὡ. 77. 
16) ΠΙα4. κ΄ 121. Ποβγο 8. 
16) ὅδθρθ Ἰοριίαγ, Αρο]]οηΐα8. Ἠθβυ ἢ 5. 
17 Ῥαββίτη. Πθθγοῃῖαβ. ΑΡο]]οηἸ 8. 
18) Ῥγαθοίαι οὕ ἰοχίοο Βδοῃιμᾶπηὶ μέλαθρον Ιθσθσθ, αυοά 

Ραϑϑίπη ἱπυθηϊίαγ, Ἀθβγοι. οἱ 5000]. ἤομιθν. Πὰ4. β. 414. 

“Κ 
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μελαίνη " βαθεῖα "). 
μελάνυδρος " βαθεῖα " κυρίως δὲ καθαρὰ ὕδατος 3). 

μελαναίων" τὸῦ πλοίου τὸ πεπιττωμένον " τὸ ἔναλον, ᾿Αριξοφάνης ὃ). 
᾿ μελεδήματα μεριμνήματω 4). 

μέλεος" ἄθλιος, μάταιος, ταλαίπωρος, δυςυχής ἊΣ 

μελίφρων" ἡδύς, γλυκαίνων τὰς Φρένας ὃ). 

μέλῳ " ἐν ἐπιμελείᾳ εἰμί Ἴ). 

μελόντων ἐπιμελείσθωσαν ὃ). 

μέλπηθρα " παίγνια, σπαράγματα 5). 

μέλποντες " ἄδοντες, τνῦντεα ); 

μέμηλεν" μέλει ᾽1). 

μεμηλώς " ἐπιμελούμενος "2). 
μέμονα " προθυμοῦμαι ᾽Ἶ).- 

μένος " δύναμις, ὀργή 12). 

μέρμερα" μερίμνης ΒΊΑ; χαλεπά 15). 

μερμηρίζω" μεριμνῶ ἴδ). 
μέροπες " οἱ ἄνθρωποι, παρὼ τὸ μεμερισμένην ἔχειν τὴν ὄπα ἤτοι 

τὴν φωνήν 17). 

μεσσηγύς - μεταξύ 15). 

. 1ὴ Βεαρίας ἀαἰϊσαμη οχ Ἠδβγοίι. οίοτι αν δα 1184, χ, 500, 
2) Πα. π. ὅ. Οἱ. Αρο!οπίαμι. ἢ βγ ἢ 8. 
3) Ατηρ θοΐον Ποῦταθὶ ϑβρίο ΟΠ 8ΠΊ, 6586 αὐποιϊαιϊ; ποίη Ατίβίο- 

ῬἢΔη18 δΓΑΠΙ ΠῚ [1ΟΪ 516 τοϑι θη: μελαινάων" τῶν πλοίων τῶν 
πεπιττωμένων, τῶν ἐναλίων. 

ἢ ΠΙα4. ψ. 62. Αρο!]]οηΐα8. ἢ βγοῃῖαβ. 
5) Πιαά. Ψ. 796, 41101. Ηδβγο α5, 
6) ΠΙαά. β. 84. Αρο]]οηΐα5. Ηδβγοθυ5. 
7) θἀγ55. .. 20. Ηδβγοθ!5. 
5) Θάγ55. σ. 4θὅ, Ποθγομίυ8. Οὐάδχ ρογρογατη μελλόντων. 
8) Πιαά,. ν, 255. ΛΔρο]]οπία5. βου ἢ ]8. 
10) Πιαά, «. 474. 
1) Θάγβε, ζ, 6ὕ, 4}10|. 
ἘΠ Ό08, 
1) ΠΙαά, μ. 04. Οἵ. Περγοβίαιη. . 
1 Ῥαβδίτη ἰορίίαγ, Οἵ, Αρο]]οη. Ηδβγοῖι. 
1" 184. 6. 405, 4110΄1, Ηδδγο 8. 
"ἢ Θάγϑ8. υ. 41. Αρο]]οπ. Ἠφβγοῖ.. 
") Πα, σ, 288 οἱ ραϑϑίπι. Αρο]]οι. ΠθβγοΝ. 
"Ὁ Οοάοχ: μεσεγγύς. Οοθοία5 σογτοχῖ, Ῥαββίπι ἰοσίαν, ἢ θγοῇ. 

20 



Ἐπ 

906 

μετά " ὃ τοῦ ᾿Αρχιβίου πέντε δηλοῦν" ἐν Ταῦτα δὲ καὶ μετὰ 

πᾶσιν" ἐπί:᾽ ἐς Τεμέσην μετὰ χαλκόν" ἐξ" αὖ μετόπισθε 

γεὼς κυανοπρώροιο᾽ ὑπ᾽ χαῖται δ᾽ ἐρρώοντο μετὰ πνοιῇσ᾽ ἀνέ- 

μοιο" εἰς " μετὰ ἔθνος ἑταίρων" σύν" σὺν δ᾽ αὖ ἐγὼ μετὰ 

τοῖσιν " πρός " σφαῖραν ἔπειτ᾽ ἔρριψε μετ᾽ ἀμφιπόλους βα- 

σίλειω Ἶ). ; 
μεταλλήξαντι" παυσαμένῳ 3). ; 
μετανάξης " μέτοικος, φυγάς 5). 

μετασπόμενος " ἐπὰκολουθήσας., μετωδιώξας 3). 

μετάφρενον" μεταξὺ τῶν δύο ὥμων ὅ). 

μέτειμι" μετέρχομαι δ). 

μετελεύσομαι" ἐπελεύσομαι ἴ). 

μετελθών ἐπελθών ὃ). 

μετ᾽ ἐμέ" πρὸς ἐμέ 5). 

μετ᾽ ἴχνια κατὰ ἴχνη πορεύεσθαι 10). 

μετοκλάξειν" μετακαθίζειν 11), 

μετόπισθεν" ἐν ὕὑξέρῳ, μετὰ ταῦτα 'ἢ). 

μετρήσαντες " διελθόντες 1). 

1) [χὰ Οοαϊοθ Ἰοοὰβ γαγ]θ οοιγαρί8 οϑὲ 566. Ῥουβοπὰβ. Π8}10 
πϑσοίϊο ΘΙμΘηἀγθ ροίμϊ οχ Δρο])οηΐο: απο τοϑίαθαὶ ρογίθοϊ! 
Πορτγαθυβ. Βδβρίοιὶ Αρο!]οηϊα8 ἃ ἢο5 ἰοοοβ: ΠΙΔά. ὁ. 96. Θάγ55. 
ὡ. 184. λ. 06. ΠΙαά. Ψ. 567. η. 115, 1)6 β8θχίο ἰο00 ποῃ οοη- 
βἰαὶ : [ογίαββθ οοηΐθγθηαβ οὶ Οαγ85. χ. 518. Ὠθηῖχαθ: Θά γε. 
ζ. τιτὖ. ὕιπτυμμ ἑπτὰ ἸΘσθπάμπη 511} ΡΓῸ πέντε, ἃπ ἀπο οδχιγθιηᾶ 
ΘΧΘΙΊΡ]α ἃ]1ὰ τηϑη15 ροϑίθα Δα] ἀθυὶ ---- οαταὶ οουῖθ ΑΡΟ]]ΟΠ 8 ---- 
ὨΟΠ ΔΙ ΠΥ ΘΓΙΠΊ. 

2) (οάθχ μετωλήξαντι. ||. ,. 107. Ἠθθγο 8. 
3) ΠΙδά. π. 89. Αρο]]οη. Ἠδβγοῖ. ᾿ 
1) ΠΙαά. ν. 567. Δρο!]]οη 5. 
5) (οάοχ μεταφρένων. Ουοκ γΘΒΟΥΙΡΒῚ Ἰθρίιαν ἴῃ [μοχίοο Βδο]ι- 

τηδηηϊ. ΒΎΘΑΆΘΠ8. 85 ἃρυ Ἠοιηθγαμῃι. 
6) ΠΙαά. ζ. 841. ΠοΒγο 8. 
7 Πα. ζ. 280. ΠοΒγΟΒ 8. 
8) 1114, π. 487, 4110]. 
9) ΠΙαά. ν. 2ῦ2, Ποθγομίυ8. 
10) Ο ἀγ885. ἡ. ὅ8. 
11) Ταά, ν. 281. ΠΟΘ ΟΠ Ἶ 5. τη6}11185 μετοκλάζει. 
1.) 1Π1ἀ. κ. 490. ΠΦΒΥΟ 8. 
12) Οάγε8. χ. 179. 
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μετῴχετο" ἐπορεύετο 1). 
μήδεα" βουλεύματα 3). πὶ 

μηκάδες" ἐπιθετικῶς αἱ αἶγες, ἀπὸ τοῦ ἰδιώματος τῆς Φωνῆς ὃ). 

μηλοβοτήρ᾽ ὃ τῶν προβάτων ποιμήν, καὶ μηλονόμος ἢ). 

μήνη " σελήνη ὅ). ὶ 

μῆνις " ὀργὴ ἔμιμονος δ). 

ΜΜχονία " ἡ Λυδίω ὑπὸ ᾿Ιώνων 7). 

μήρινθος" σπάρτος ἤτοι σχοινίον, δεσμός, βρόχος ὃ). 

μήςωρ᾽ βουλευτικός, ἔμπειρος 5). 

μήτι" μηδαμῶς 15). 

μῆτις" βουλή, γνώμη, σύνεσις δ). 

μητίσομαι" βουλεύσομαι, ἐρήσομαι 13). 

μητροπάώτωρ᾽ κατὰ μητέρα πάππος 1). 

μιαιφόνος " Φονεύς 13). 
μειλισσέμεν" παρακαλεῖν, πραῦνειν 15). 

μείλιχον" πρᾷον, χρηςόν 15). 
μινύθει" ἐλαττοῦται ἴ7). 

μινυνθάδιον - ὀλιγοχρόνιον ᾿ὃ). 

1) ΠΙαά, ε, 148, 
3) Πιαά. β, 540. Αρο!]οπ. Ἡδβγο}. 
5) Θάγβ5. ".ὄ 124, Αρο!]]οπία8. 
4) Πιαά. σ. 29. Οἱ. Ηεβγοβίαπι. 
5) Πιαά. Ψ. 46. Αρο]]οπῖα8. ΠΟΒΥ ΟΠ 8. 
8) Ῥαβϑίπὶ ἰθοιίασ. Οἵ, Αρο]])οπίαπι. 

Πιαά, σ. 291. Οἵ, Ἠδβγοβίαπι γν. μῃονίς. 
8) ΠΙαά. Ψ. 8δ4 544. Ποβγοῖ. Ῥῇοι (οάοθχ μύρυνύος. 
9) Ῥαββίπη ἀρὰ Ἠοιχηθίαη. Δρο]]οπῖα8. ΗΘ βυ ἢ 08. 

10) Πιαά. ε. 252. 
11) ΒΎΘαΌΘΠ8 1508. β 
12) ΠΙαὰ ἐρήσομαι ΟΠ δϑὶ ἢα]ὰ5 ἰοΟὶ ; τη] ἐργάσομαι, 60]]. 

ΠΠαἀ. γ. 416 οἱ ὁ. 549. 
ΝΥ 224, Ἡδογο]υ8. 

"ὴ Πιαά. ᾧ. 402. Ἠδδγο 8. 
15) (οάθχ μιλησόμενος" παρωκωλῶν, πραὔνων. οϑρ!οἰαηίαν ἄὰο 

Ἠοπιοτὶ ἰοοὶ [ΠΙὰἀ. γ. 410 οἱ θΘάγε5. γ. 96. ΟἿ. Ἠδβγομίσμῃ τ. 
μελισσέμεν οἱ πυρὸς μελισσέμεν. ΡΊυτὰ ἀρυὰ Ηϑι, Υ͂, 692. 

16) Πιαά. τ. 500. 
1 ΠΠΙα4. ο. 495. Ηοδγο 5 ν. μινύθειν. 
1) Πιαά, ᾧΦ. 84. Ποδγομίυβ. 

208 
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μισγάγκειων " τόπος Ἀοῖλος, εἰς ὃν τὰ δ ἀιρὸν ἢ» μἰσγεται. 

ἀπὸ πλειόνων ΓΕ ὕδατω 3). 

μἰτρα" διώδημω ἢ ζώνη 3). 

μιχθῆναι ἢ μιγῆναι" ἀπωντῆσαι, συμμίξαι, ὁμιλῆσαι 3). 

ὠνῶται" μνηςεύετωαι Ἶ. 

μνημοσύνη " μνήμη δ). 
μνηφςή" ἡ κατὰ μνηςείαν γαμηθεῖσα, ἧἥ. ἡ ἐκ παρθενίως μείνασα 

νῆςις, δ ἐςιν ἀπείρανδρος 5). 

᾿ 

μογήσας" κωμών, κακοπαθήσας 7). 

μογοςόκος" περὶ τοὺς τόκους κακοπαθοῦσα" ἔνιοι δὲ μόγους ταῖς 

τικτούσωις ἐπιφέρουσω ὃ). 
μόνῳ" κακοπαθείᾳ 5). 

μόθος" μώχη, πόλεμος, τάραχος, Φόνος, ςάσις, θόρυβος 19). 

μοῖρα" μερίς, καὶ τὸ καθῆκον, καὶ ἡ εἱμαρμένη 11). 

μοιρηγενές" ἀγαθῇ μοίρᾳ γεγεννημένε 13). 

μοιχώψριω" τὰ ἀντὶ τῆς μοιχείας ἀγρεύμωτα, ἐπὶ τῷ ληφθῆνοι 

μοιχὸν ἀποτινόμενα 15). 

μολεῖν " ἐλθεῖν 12. 
μολοῦσα" παραγενομένη, πορευθεῖσω ἾἿ). 

1) Πιαά. δ, 4δ5. Αροὶ!. ἤθδϑγοι. ἴμοχ. βαοῆτη, θ8πὸ: κοῖλος: 
ῬΈΟΙ Οοάδθχ ἀρβαγαθ ποικίλος. ἴῃ 

2) Πιαά. δ. 187. ΟἿ, Αρο!]οπίαπι. ἢ βγο 8. 
5) Ἰππυμηθῦὶ Ῥᾶθπθ βαηϊ. ’[00] ἃρυὰ Ποιηθῆαηλ αὶ πὰς ἀρίο 

ΡΌΘΗΙ τοίου. ΟἹ, Ποβγομηαιη. 
4) Θάγε5. σ. 77. Ποβγο 8. 
ἡνλμνή. 6. 181. Αρο]]οπῖα5. ἢθβυ οι ἶ8. 
6) (οάοχ μείνουσω μνήφης (ϑ'ηθ. ἃ600,). ΟΟΥΤΟΧΙ ορο ἤρου !. 

Θᾶθρα Ἰοσι αν ἀρὰ Ἠοπιθγαπι. 
7) Οάγ55. β. 545. Ἠδβγοβίυ8. 
8) 184. τ. 105. Δρο]]ομῖα8. ΒΥ 8. 
ΤΙ 8 6.. ὃς. Φ 7), 

107. ΘΟΙΡΒ1 ουἱῃὰ Ἠοβγο ο φάσις ῬΓῸ σπάσις. 1Ἰϊα, ᾧ. 510. 

11) Θάγ98. 6. 470. ΠΙιαά. ἁ. 286. ζ. 488. γιά, Αρο!]οηίαπι. 
12) ΠΙαά. γ. 282... Ποβγο 8. 
13) Οάγ88. 6. ὅ52, ΔΛρο]]οπίιβ.. Ποβγ 08. 
ὑν, τὐβοιήνο ᾿να 8. γοΡθὶ ἢῸπ Ἰοστυν ἀρ Ποπιογ. ὙἹάοιαν 

ἰδ θη σ]οθβὰ ΠΟΠΊΘΡΙοἃ 6886, οἵ, [Π ἃ μολοῦσα οἱ μολών. ΠΘΒγοΙ,, 
16) ΠΙα4. ζ, 286. Ηοεγοἑ 9. 

πο ΝΣ νον νι, Μιὰ δ ΝΣ) δου. «τὰ πνδ, χυ .  ὕνα . 
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μολπή" δή 1). 

μολύβδαινων" μολυβδίδω 3). 

μολών" ἐλθών, ἐληλυθώς ὃ). 

μοριύρων" ποταμὸς ῥεύματα ἔχων ὅ). 

μόρος" ὀδύνη, πόνος, θάνατος δ). 

μόρσιμον" εἱμαρμένον, (μεμοιρωμένον 5). 

μορῷνόν" εἶδος ἀετοῦ 7). 

μόσχον" ἁπαλόν 5)" 
μυδαλέας - διαβρόχους 5). 
μυελόεντα τροφὴν ἔχοντα ᾽ὅ). 

μυκηθμός " ἡ τῶν βοῶν φωνή 1). 

μύλακες" μυλώδεις λίθοι 15). 
μυρία " πολλά. ἀναρίθμητα 1). 

(υρομμένη " ὀδυρομένη, θρηνοῦσα 12). 

μῶλυ" ἀντιπάθιον ἢ βοτάνη ἀλεξιφάρμακος, ἤτοι πήγανον ἄγριον 15). 

Ν. 

Νάει" ςάζει,. δέει 1). 

1) θάγ85. ὡ. 152. Ηδογομίυ. 
3) ΠΙαά, ὠ. 80. Αρο]]οηα8. ΗΠ βγο 5. ουτίσοηαα5. δϑὶ Δρο]- 

Ἰοπῖα5. οἱ ποία 4αδιη ρᾶγαμη ὑπ θαθ πα τὴ 511 γοσα θα] ΟΥ̓. ΠΔ ἰθυπη]- 
παι οπθ5, πᾶπὶ ἤοιηθιιβ γοοαθα απ ἴῃ ααἰϊγο οαβὰ ᾿βαραΥ!ῇ. 
Λοουβα Ϊγ Ἀπὶ Ἰηϊογργοίαϊαγ. οἰϊὰπη μἀθιηβ ἰπ μοχίθο Νϑ5ι. (!. 
ΟΣ Υ. μόσχον 4υ04 τοίογθπάσιῃ δὰ μόσχοισι Ποχηοτῖ. 

3) Πιαά. λ. 175. Ηδβγο 8. 
4) Οοάοχ μορμυρίων. 1114. ᾧ. 825. Ρ]Θπῖὰ5 ΠΠΘΒγ ἢ 5. 
5) Ῥαββίτη ἂρ Ἠοιπιθγαη. ἢθβυ ἢ! 8. 
6) Ῥαββίπη δραὰ Ποιηθγυμι. 
7) 14. ὡ. 510. Αρο]]οηΐα8. ἨδΘβγ οι α5. 

. 8) Πιαά. λ. 100. Αρο!]οηΐα5. Ποογομίαβ. 
τσ κ, δά. - 
1. Θάγοδ. μι... 295, 
1) Οάγβ5. μ. 200. Ηδβγοβίυβ. 
12 ΠΙαά. μ. 161, Ηδρβγομίαβ. 
1 ΠΙαά. «. 2. Αροϊίοη. Ἠδβγοῖ. 
Ὁ) 1146; ζ,..572. 
15) Θάγβ8. κ. ὅ0ῦ. Αρο!οθ. Ἠδεγοιι. 
10) Θάγ95, ζ, 292. Ηδογοβ 8. 
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ναίουσιν " οἰκοῦσιν 1). 
νώκην" προβάτου δορών 3). 
γαύλοχον" εὔδιον, ἐν ᾧ αἱ ναῦς λοχῶσιν ἢ ἀναπαύονται ὃ). 
γωύμωχω" μακρὰ δόρωτω, ὥξςε ἀπὸ τῶν νεῶν μάχεσθαι "). 
ναῦς ἰοῦσω" οὕτως λέχει καὶ πλέουσα δ). 
γεῶροί " νέοι, νήπιοι δ). 
νεώτη " ἐσχάτη ἢ). 

νεβρός " ἐλάφου γέννημα, οἱονεὶ ἐπὶ τὴν βορὰν ἐξιὸν καὶ νεμόμενον 5). 

νέεσθαι" πορεύεσθαι 5). 

γεηκές " νεωςὶ ἠκονημένον 19). 

νεήλυδες" νεωςὶ ἐληλυθότες 1). 

γεικεῖ" ψέγει, Φιλονεικεῖ 13). , 

γεῖκος" διαφορὰ μετ᾽ ἐπιπλήξεως" οἱ δὲ μάχην, φιλονεικίαν, λοι- 

δορίωαν" Ὅς μὲ μετ᾽ ἀπρήκτους ἔριδας καὶ νείκεω βάλλει" λέγων 

κατώμεμψιν" καὶ" Νεῖκος ᾿Οδυσσῆος" καὶ μάχην: Ἐπεὶ ὡς 

ἄγε νεῖκος ᾿Αθήνη" Ἠλείοισι καὶ ἡμῖν νεῖκος ἐτύχθη 15). 

νεκάδες " νεκροί 12). 
γεκτάρεον" ἡδύ, καλόν, εὐῶδες" ἐπὶ τοῦ" Νεκταρέου ἕωνοῦ " καὶ 

γέκταρ θεῶν πόμα, καὶ νὰ οὕτως ὡς ᾿Αναξανδρίδης" καὶ τὸ 
βρῶμα τῶν θεῶν ὃ αὐτός 1). 

1) Πιαά. β. 150, Πδβγοβίυβ. 
2) Θάγε5. ξ. ὅ80. Αρο!]οπίυϑ. 
8) Θάγβ8. κ᾿ 141, Αρο!]οπῖαβ. ᾿οάοχ ΠΘΒΘΥΟΠΙ 866. ϑοθονν, 

τηᾶϊθ εὔδινον, ρ6᾽ὰ8 Ναβατ εὐδιηνόν. 
ΠΡ 980: ἨΘογομία. 
5) Οοάοχ γαυσίουσα " ναυσιῶσα οὕτως. Οοττοχὶ! Ποροὶα5. ΠΙαά. 

ὥ. 482. ΠοΒγοΒ5. γν. νηὸς ἰούσης. : 
6) Πιαά, β. 289. Ηεβγο υ8. 
7) Πα. λ. 712, Ἠδβγο Ια. 
8) Ῥαββίπι ἀρυὰ Ποπιθι. ΑΡΟ]]οπ. ἢθϑγοῖι. 
9) ὅδθρθ ἰηγθηϊασ. Αρο]]οπία8. Ἠθϑγμἰ 8. 

10) ΠΙαά. ν. 591. Πδβγ μία. 
μδ Πα. κ. 484, ΠδΒγοΒΙυ8. ᾿ 
12) 114. ὦ. 521, Ἠδοοπίϊογοβ ἰσι τα ἀβαγράγαηὶ σϑυθαπη φδιλο- 

νεικεῖν 4υοὰ ΑἸἰι1|οῖ5. ἱσποίαπι [αἱ. 
1) Ναηο φαϊάρθιη ῬΠοι 8. ρ΄ ατα βογγαν 4πᾶπι ΑΡΟ]οπἾ 8. γο] 

Ἡογομία5, οβριοἰαμίαγ: Πα, β, 576. Θάγ55. 6. 7ὅ. Πα. 
ἌΣ ὙΦ ΟΥ ἐν , 

1") ΠΙδά. .ε. 886, ΠΟΟΡγΟΝ 8. 
15) Πἰδ4, γ. 580. Βγουΐαβ Δρο!]οπίμαβ οἱ Ἠογοθῖυβ. Απαχδῃ“« 



γεκταρέου " θείου 1). 
νέκταρ᾽ θεῖον πόμα 3). 

νέκυς " νεκρὸς 5). 
νεμεσσῶ " μέμφεται 1). ΄ 
γεμεσσῶν " φθονεῖν ἣ μηνίειν 5). 

νεμφεσσητόν" μεμπτὸν 5). 

νεμεσίζει " μέμφει" καὶ νεμεσίζομαι, Φυυνῶ ΝΣ 

νέμεσις" μέμψις, δίκη, ὕβρις, φθόνος, τύχη ὃ). 

νέμοιτο" κωρποῖτο 5)" 
νεοωρδέα. " νεωςὶ πεποτισιένην 19). 

νεοθηλής" νεωςὶ βλαςήσασα ")). 

νέφος" πλῆθος 15). 
νῆα" ναῦν, πλοῖον 1). 

νηγάώτεον" λεπτὸν, καινόν, ἁπαλόν, λευκόν, εὐυφές 1). - 

γηδύς" γαςήρ, μήτρα 5). 

νῆες" τὰ πλοῖα 5). 

νήεον ὕλην" ἐσώρευον ὕλην" καὶ νηήσὰς, σωρεύσας 17). 

ἀτιἰ5. Ἰοοαπι τἱά 8 ἀρὰ Αἰμθη. 11. 38 Ε΄. Ιυάδαϊαν χαοααδ ἴῃ 
5000], Ηομηογ. [Π|Ὧ4., Ψ. 1, 40 πιίη8 ἀαὈ 1165 ἤᾶης 6856 Ποιηθ- 
Υ]ΟΔ ΠῚ τὴν 
1 Πιαά. ν. 5ὅ8ὕ. ΟἿ, ο]οββᾶπη ργαθοθάθηΐθμ. 
2 ὙΜΙ͂Ν ̓Ἰώάδοι Ἀρο!]οπία5. Ποβγο 8. 
3) Ῥαβϑίπη ἀρυὰ Ἠοηηθι. ἈΑρο!]οπία8. Ηδβγομίαβ. 
ἢ Ἐοτία νεμέσσα " μέμφου. Οάγ55. Ψ. 215. Ἡδργοβίαβ. 
5) Ραββί Ἰεσίϊαν. 
6) Οοάοχ νεμεσητόν. ϑδθρ6 ἸηγΘηΪ α ἀρὰ Ἠοπιου. Ἠθϑγοι. 
7) Ῥογρθγαη Οοάοχ μέμφεται 864 ργοο]γὶ υἱϊο, Π|Δ4. ε. 872. 

θ. 407. Ποογοθίυ5. 
Ἠαυὰ τᾶτο ἂρυὰ Ποιηθν. Ηθβγοῃϊαβ. 

9) Πιαά. ζ. 190, Ηδεγοβία8. 
10) Πιαά, ᾧ. 540. Πβγο 05. 
11) ΠΙαα. ξ. 547. Ηθεγοβίυ8. 
12 Πιαά, δ. 274, ΝΙδὶ ροθθὰ βοτὰ δϑὶ, οἷ, ΑἹβογΐϊαπη. ἰῃ 

6]ο85, ἃα ἤορτ, 12. 1. 
15) ΤΠ 6715 ]0018 Ἰορίίαγ. Ηθβγ οι. 
14) Πιαά. β. 45. Αρο!]οηία5. Ἠδϑγο 5. 
15) ΠΙα4, ὠ. 496, ΠδβγΟἨ 9. 
16) Ὑοοαρθα τη ὁχ ἨοΠΊΘΙῸ ποἰἰ5ϑἰτη απ. 
17 Πιαά; Ψ, 129, ,, 5ὅῦὅ8, Ηδδγοθυβ ν. νηήσας. 



812 

νήϊδα" ἄπειρον, ὠμαθῆ, ἀσθενῆ ᾿). 

νῆϊφς᾽" οὐκ εἰδώς, ἄπειρος" τὴν δὲ Νηΐδα ἡμῶν παρὰ τὰ νάματα 

ἔνιοι" καὶ τὸν Νεῖλον" καὶ ἐν Σάμῳ δέ (βαρρί6. φασι) θηρία 

γενέσθαι, ὧν φθεγγομένων ῥήγνυσθαι τὴν γῆν ἐκαλοῦντο δὲ 
νηΐδες, ὡς Ἑὐγαίων 3). 

νηκερδής- ἀνωφελής, ἀσύνετος 5). 

νηκούφησεν" παρήκουσε Ἢ. 

νημερτές" ἀληθές ὅ). 
νηνεμία " ἀνέμων ἀπουσία δ). 

γήνεμος " ἄνεμον οὐκ ἔχων Ἴ). 

νηπενθές " ἀπενθές ὃ). 
νηπύτιος" ἀνόητος, ἄφρων 5). 

νίζει" ῥύπτει, πλύνει, νίπτει, κλύζει, ἀποσμήχει 19). 

νιφώδες - ςαγόνες 13). 

νιφετός" ἡ κατὰ λεπτὸν καταφερομένη χιών" τέσσαρές εἶσι πήξεις 

τῆς ἐν τῷ ἀέρι ὑδωτώδους ὑγρότητος" ὑπὲρ γὴν μὲν ἄνω, ἐπ᾽ 

ἔλαττον μὲν «χιών, ἐπὶ πλέον δὲ χώλωζα" ἐπὶ γῆς δὲ κάτω, 

ἐπ’ ἔλαττον μὲν πάχνη, ἐπὶ πλέον δὲ κρύςξαλλος " ὃ δὲ γιφετὸς 

πῆξις οὐκ ἐςὶν, ἀλλὰ μᾶλλον περὶ τὴν ἀλλοίαν χρείαν ἡ ποιό- 

τῆς αὑτή 12). 

1) ΠΙαά. γ. 198. Ἠδβγολία5. 
2) 6Ἰοβδᾶτπη Ηομηθυϊοᾶμη 6888 ρᾶϊθὶ,, οο]]αἴο Αρο!]οπῖο, ἃρυᾶ 

4υθτὴ ἰΔΠΙΘῺ ΘΧΟΙαΙ  τηθηϊο ΘΙ] ᾶταπι., Π“αδταη οϑϑὰ 8 Πηὶ 
᾿ηγθηϊγθηίατ. (οα!οῖ5. Ἰθο]οπθπὶ ἴῃ ἢπθ οἱοβδᾶθ: νηίω ὠὡσεῦται 
ὧν οογγοχὶὶ ορτᾶθαβ. ὃχ αρδθοπο φργοίδοθσαηὶ ἢθγδο} 1468 
Ῥοηΐϊουβ, οἵ. Ρ.210Ὁ ΜυθΙ ον, οἱ ρΒοσυίοη υἱὰ, ρ. 72 ΜΙ Ποιϊ. 
Ἐπ ρΡΠουϊοηθπὶ ἀθβουθιῖ Λο]απὰ8Β Η, Α. ΧΥ 28, ΔϑἸαπὰπη 
ἈΈΜΕΙΟ ταν ΙΧ. 61. 

3) 114. ρ. 409. Ποργοβίαβ. 
4 Πα. υ. 14. ἨδΒΥΟΙ 8. 
ὅ) Πιαά. «. 514. Π ΒΥ ἢ 8. 
6) Θάγϑ8. μ. 169. Ἠδβγομίμ8. 
7) ΠΙαά. 6. 552. Οἱ, Ἠρεργομίυμῃ, 
) Οάγϑ5. δ'. 221. ΔΛρο!οπίᾳβ, Ἠδβγομίπο. 
᾿ παι γῶτο ἂρ Ποιρούπῃ. ἢ θδγοθίαβ. Οἱ, Ἀρο!οπίαηι. 

) Οάγε5. τ. 74, }}01. ΠοΡγΟ 5. 
) Πιαὶ. .. 166. ΠΘΒγ ΟΜ 8. Οἱ, Δρο]]οη αμη." 

μὰρὸ, ΜαΠα: ἴῃ ἥπο χροιών. (Ἰοθθᾶπη 8886 Ποιηθυ απ, Ραϊοὶ οχ 
ΠΟΥ ΠΟ, Οὐ]8 ἐΡσϑ αν ὯΝ Ὠρϑίγὰθ. σἱοβδᾶθ ἰηἰιο σοηγθηϊαπί, 
Ἰαυάαϊο ἱπβαρογ. ΠΙδα, 
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γοιεύς βοσκός, ποιμήν ἢ). 

γομιόν" νομήν, βοσκήν 3). 

γοςήσας " ἐπανελθών ὃ). 
νοσφιζοίμεθα " χωριζοίμεθα ᾿). 

νότιος " ὑγρός ὅ). 
νύξ εὐφρόνη καὶ ἡὶ σκοτία ὅ). 

᾿ γύσσα᾽ καμπτήρ, τέρμα, βαθιίς Ἴ). 

νωθής" βραδύς. δυσκίνητος, ἄλογος ὃ). 

νῶτα θαλάσσης ἡ ἐπιφάνεια τῆς θωλάσσης 5). 

νώνυμος " ἀνώνυμος, ἄδοξος 19). 

ΠῚ 

Ξανθήν πυρροειδῆ 11). 

ξεῖνοι" οἱ ἀπὸ ξένης φίλοι 13). 

ξείνιος" ὃ τῆς ξενίας ἔφορος "5). 

ξεςόν" ὡμαλισμένον 13). 

ξύλοχος" σύνδενδρος καὶ ξυλώδης τόπος, δρυμός, ὕλη, χέρσος, 

ἀγρός, τόπος " οἱ δὲ κοίτην θηρίου 15). 

ξύλοχον" ὑλώδη τόπον 15). 

ξυνήϊα " κοινὰ χρήματα "7). 

1) θΘάγϑ85. δ. 415. 
2) θάγβ58. .. 217. Ηδβγο ῖυ. 
Ὄ νῆμα ἴγθαιθπβ ἃραὰ ἢοιηθυ. 
4) Οοάοχ Ρἱ5 --- ὀμεύα. 114. β. 81. Περγομίυ.. 
ΠΝ ἡ. λ. 811. 
5) ΟἸοββαιη δά Ἠοιηθγα τϑΐίθυσὶ,, ραίθθὶ 6011, Αρο]]οη. 
7) Πιαά. Ψ. 552. Ηδβγομία5. Αρο!]οηϊα5. 
ὅ) Πιαά. λ. δὅ9. Ηδογο 8. 
5) Πιαά. β. 1569. Ἠδβγο δ. 
10) θάγ85. ν. 259. Αρο]]οηΐι5. Ἠθβγοῃ υβ. 
11) Π144. Ψ. 141. 
12) Ῥαβϑίπη. 
13) (οάοχ ξένιος. Οάγ58. 1. 271. 
14Ὶ (οάοχ ὡμαλισμένων. Οάγ58. ξ. δὕ0, 
16) Οοάοχ ξυλοῦχος. 11Π|14, ε. 102. ἨοΒγο 5 θθη6 ξύλοχος, 
16) ΟΥ̓́, σ]οθβαπη ργαθοθάθηΐθιῃ. 
17) ΠΠΙα4. «. 124. Ἠθεγο ]υ5. 
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ξεινοδόκος " ἕξενοδόσχος ᾿). 
-Ὁ - -- - 5 ! Ν » 

ξυροῦ ἀκμῆς τοῦ ὀξυτάτου, κατὰ λεπτότητα τῶν σιδηρίων 3). 

ξυςόν" κόντον, ὠκόντιον 3). 

9 ͵ 5 5 ͵ ΓΑ 

Οβελός" ὀβελίσκος ὅ). 
3 ε᾿ 3 , 5 

ὄβριμος " ἰσπχυρὸς 5). 

δή 5). 

ὄγκοι" αἱ ἀκίδες 7). 
“ Ε ε Ν ͵ 3] - - τ 2 ͵ 

ὄνμος" ἡ κατὰ ςίχον ἔζφοδος τῶν δεριξῶν" καὶ ὄγμοι ςαχύων ὃ). 

ὄνχναι" ὠχράδες ἢ ἄπιοι 5). 
ὀδάξ τοῖς ὀδοῦσιν, ἐνδεδηχότως 19). 
“ δ᾽ "σι 5: 2. κ ΡΟ ΜΙΝ 
δ δ᾽ αὐτὸς ἐγώ" αὐτὸς ἐγώ 11). 

ὁδοιπόριον" τὴν ἐπὶ τῷ συμπλεῦσαι εὐωχίαν 13. 

ὀδμή " ἀποφορώ, ὀσμή 15). 

ὀδυνήφωτος" ἡ τὰς ὀδύνας ἀφανίζουσα 13). 

ὄδωδεν" ὄζει 15). 
τ κλάδος 35). 

ὅπου 17). 

1) (οάοχ ξυνοθόκος Θάγθ5. 6. ὕὅ42. σ. 68. Αρο!]οηΐα5. [ἀθιη 
γί αι ἀρυα Παβγοβίυμη.. ’ 

3), Πιλά, κ. 17: ες 
8) Πα. ο. 677. ΠδογοΒ 5. 
4) Ῥαββίπι ἂρ Ἠοιποσαμῃ. ΟἿ Αἰμθη. ΙΧ. 585 Β. 
ν᾽ Ῥαβϑίῃ. ἢθϑυο 8. 

Ῥαβ511η. 
Ἶ ΠΙαά, δ, 214, ἩδβγομΙυ8. 

Οὐάοχ ςοῖχον : Θιηθηάαία ἰθοὶϊο ἴῃ ἴχκθχίοο Βδοῆπη. ἈΡρο] οι. 
τἰοὰ. σ. ὃ4θ6. 557. ΗδβγοὨ 58. 

9) Οάγβξ. γ. 115. Αρο]]οπία8, Ἠθϑγοἱυ8. 
“ Ραϑϑίηι. ΠθογοΝι. Οοα! οἰ. ἸΘοΙ ΟΠ θη ἐνδεδη χότος Θἴη. ΠΟΘ Υ. 
1) (οάοχ: ὅδ᾽ ἐγώ. Θάγ5β8. ᾧ. 207. [άφθιὰ υἱϊΐαπη ἱπ Ἠρϑγοῇ, 
ἢ Οἀγ88. ο. 06. 
1) Οάγ85. ε, ὕὅ9. Ἠδδγοβίυ5. 
11) Πιαά, ε, 401. ΟΕ. Δρο!]οπίαμη.  βγο ἢ ἰτι5. 
15) Οάγ85. . 210. Δρο!]οπία5. ΠΟΘ 5. 
16) Ῥαβδίηη, Δρο]]οπίαβ. Ποβγοίαϑ. 
17) Ῥαββίιη ἀρ ΠΟοιηογιηι. ΠΘΒγ ΘΠ ιι5, 

! 
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ὀβόναις " λεπτοῖς ὑφάσμασι, καὶ πᾶν τὸ ἰσχνὸν κἂν μὴ λινοῦν ἢ 1). 

οἰδώνει" οἰδεῖν ποιεῖ 3). 
οἵδμω: κῦμα ἢ πέλαγος 5). 
οἴεσθαι" ὑπονοεῖν ). 

ὀΐεσσι " προβότοις ὅ). 
διζύς - πόνος, ταλαιπωρία δ). 
ὄίσθείς " ὑπολαβών ἢ). 
ΒΕ Ξ 3 Ἁ »᾿ -Ὁ 8 

οἴκαδε" εἰς τὰ οἰκεῖα ὃ). 
᾽ “ ὃ 2 ͵ 9 οἰκεύς " οἰκέτης ὃ). 
ΕΒ ὼ ἀφ -Ὁ ᾽ ’ 10 οἴκοθι " ἐπὶ τῆς οἰκίας 19). 

οἴκοι" ἐν τῷ οἴκῳ 1"). 
οἴκτιςον " ἐλεεινόν 13). . 
οἴμησεν" ὥρμησεν καὶ οἴματα" δρμήματα 15). 
Ψ Ν “᾽ ς 

οἷμος" ὅδδὸς ἢ ςίχος ἢ ῥάβδος κύκλου, ἔνθεν καὶ παροιμία κέκληται 

τὸ παροδικὸν διήγημῶ 11). 

οἰμωγή’ ςενωγιός 15). 

οἰμώξει " ςενάζει 15). 

οἰνοβαρές " μέθυσε 17). 

1) Ῥταθβίαί ἰογπια ὀδόνῃσι, οχ 1114, γ. 141. Οἵ, Ἠδϑγομίαμι 
γΥ. ὀθόνη οἱ ὀθόνῃσι. 

2) οάοχ οἰδαίνει. ΠΙαά. ;, ὕδά. Αρο]]οπία8. Ἠδβγο  υ5. 
3) Π|44. ᾧ. 284. Ἠδβγο 8. 
4 Ἠδο 5ἰρηιἢοαίϊϊοπθ ἤδυὰ τὰγοὸ ἃρυά Ἠοιηογα. Ἠδβγο 5. 
5) ΠΙαά, κ᾿ 486, 4110]. 
6) ἘΤΘααΘη5 ἸΘρΊ[ΌΓ. 
7 Οοάοχ οἰηθείς. Οοτγοχὶ οχ ΠΙδά. ι. 458. 
8) ὅθρ6 ἱπυθηιίαγ, Ἀρο]]οηϊα8. Ἠθβγο 5. 
9) Θάγϑ55. ρ. ὕδ2, 4100΄1. Οἵ, Αρο!]οπίαμῃ. ἩΘβυ 58. 
10) Πιαά. 6. ὅ15. Οἵ. Ποβγοβίθιμη. 
11) Πιαά. ὠ. 240. Αρο]]οηϊα8. ἨΘβγ ἢ 8. 
12) θάγ85. μ. 2ῦὕ8. Οἱ. Ηδβγομίαπι. 
15). ΠΠ|44. χ. 140. Φ. 202. Αρο!]]οπῖα5. Ηδβγο ἰυ5. 
14) (ο]]αῖο Ἀρο!]οηῖο, Ἠδθβγοιίο οἱ 5000]. δά [1|84. λ. 24 

ἩΡΈΕΣ σ᾽οβθᾶπη ἨοΙΠΟΥ]Οᾶ πη 6886. ΝΑ] τὰ ἴογα κύκλος, αἱ ἀρυὰ 
08. ᾿ 
15) Πιαά. δ; 450. Οἵ, Αρο!]οπίαμῃ. Ἠδογο 5. 
16) (οπίαησθηθα ΟἸπὶ σ]Ο0888 ΒΡΘΙΟΥΘ αἱ ἴῃ ἨΘΒΥΟΠΪο. 
"ἢ ΠΙαά, «. 225. Ἠοβγολ υ8. 
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οἰνοποτάζων" οἰνοποτῶν, εὐωχούμενος ἐν συμποσίῳ 1). ΑΔ 

οἰνοχοεῖ " κιρνῷ 3). Ἶ 

οἰνοχόος " πιγκέρνης ὃ). 

οἰξασω" ἀκχοίξασα ). 
1} ΤΕ 5 -" , - 

οἰόθεν οἷος " ἐκ μόνου μόνος " θέλει δὲ εἰπεῖν μόνος πρὸς μαόνον δ). 

οἰόμενος " νομίζων 5). 
“ 3 κ "τ 

οἷον" τὸ θωυμαςικόν 7).͵ 

οἷος" μόνος ἢ ὁποῖος 8). 

ὁϊός " προβάτου 5). 
ὄϊς" αἷξ ἢ πρόβατον 19). 

Ε Ξ ᾿ 11 

οἴσει " κοιμίσει 11). 

οἴσεται" λήψεται 13). 

ὀϊσθείς - εἰκάσας, ὑπολαβὼν 13). 

οἰσόμενος " κομυιίσων 1᾽). 

ὀϊςεύσας " τοξεύσως, σαγιτεύσας 15). 

δίςός" βέλος, σαγίτα 5). 
3) ῷ ! ϑν ΤΕ 17 

οἴσω" κομίσω, ἐνέγκω 17). 

οἰωνοί" σαρκοφάγα ὄρνεω ἢ σύμβολα .18). 

ὀλβιοδαωίμων" εὐδαίμων, εὐτυχέςατος 19). 
΄ 

1) Πιαά. υ. 84. Ἠδβγο 8. 
2) ἴπιο ἰορβ ὁ. Ἠδβύοθῖο : οἰνοχοεύει. Θαγ85, ᾧ. 142, 
ὃ) Οάγβ5. σ. 418, Πρδβγοι. Νοὶὰ Βοιπδπαιῃ γυόοοᾶρ.. ρέηοογηα. 
) Οοάοχ οἴξας᾽ ἀνοίξας. Ἰιοίογο 44 Πίαά, ζ, 89,ϑΒ Ποβγο 5. 

ὅ) ΠΙαά. γ. 89. Ἠδβγο 8. 
) Πιαά. δ. 12. Δρο!]οπία8. 
) πᾶ. ρ. 471, 4}10], 

. 8) ΟΠ ΌΠαΙ οἷος οἱ οἷος: αἰταμηααθ βᾶθρα ἰθρί αν ρα Ποι. 
9) θάγ58. ᾧΦ. 408, 410]. 

10) Πιαά. ῳ. 125, 48}10]. 
11) ΠΙαά. β. 229, Ἠδβγοβ 8. 
12) Πιαά. Ψ. 868. Ποβγοβ δ. 
12) (οὐοχ εἰκωσθείς: οοΥγοχὶ Οοθοι. ΠΙαά, .. 468. ΟἿ ϑ9υρτᾶ. 
) ΠιΔ4. ν. 168, Ποργομίυβ. 

10) Οἀγ588. μ. 84, 1101. Ἠοβγοίυ8, 
) Ραββί. ΟἹ. Δρο]])οηίμηι. 

17) ΠΙαά, γ. 82. 
) Πιαά. λ, 99. μ, 248. Δρο]]οηϊαθ. ἢ βγοἢ 18, 
) Πιαά, γ. 182, 
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ὄλβιος" πλούσιος, εὐδαίμων, μακάριος 3). 

ὀλέκει " Φονεύει ᾿). 
ὀλεέσκει" ὀλοθρεύει 5). 

ὀλετῆρα " Φονέω 3). 
ὄλιζον - ἔλασσον 5). 

ὀλοοίτροσχχος " ςρογγύλος λίθος, ἢ ὃ ἐπ᾽ ὀλέ 

ὀλοφύρεται" ἀποδύρεται, κλαίει 7). 

ὄλυμπος" οὐρανός, θεοῦ οἰκητήριον, καὶ ὄρος ἐν Μακεδονίᾳ ὃ). 

θρῳ “τρέχων 5). 
͵ 

διωῶδος" θόρυβος, ἀπὸ τοῦ ὁμοῦ αὐδᾶν 5). 
ὃ Εν κο, Ὁ δῶν 19 ῶρτεων " ὥκολουθων ““). 

διιήγυριν " ἄθροισμα, πλῆθος 11). 
ε ! εἰ “5 ς ’ Ἁ ! ἘΣ . 

διειλαδον- κατ᾽ ἀθροίσματα καὶ τάγματα 13). 

ὁμιλεῖ" συναναςρέφεται ἢ ἀπαντῷ ἢ ἐντυγχάνει 15). 
διειλος" ἄθροισμα, ὄχλος, πλῆθος 13). 
« ͵ - ἫΝ ͵ὔ “Δ Ἀ ϑι ἢ; 15 

διοίχλη" ἀορασίᾳ ἢ παχὺς ἀήρ 15). 

δμιόθεν" ἐκ τοῦ αὐτοῦ τόπου "5). 

ὀμόργυσι" ἀπομάσσει, ὠποψύχει 17). 

ὀμόρξας" ἐκμάξας, ἀποψήσας 18). 

1) Ῥαββίτη οοουγηι. Αρο]]οηΐα5. ἨΘβυ ἢ 168. 
2) Ὑογθυτῃ ὀλέκειν ἃρυὰ Ἠοπηθτιη Πασα γὰγαπὶ θϑὶ, οἵ, Ηθϑγυ- 

ΟἿ σἰοββᾶτη ὀλέκοντο, 4086 οοτίο δ( Ποιηθγαηι ΓΘ[Θγοιμ οϑί. 
3) Οοάοχ ὀλέσκει. Βοΐδιο αἀ ΠΙαᾶ. τ. 186 Ὁ] ὀλέεσκεν 
4) Πιαά. σ. 114. Ἠδβγο 08. 
5) Τηϊοτρτγοίαϊαν ὑπολίζονες οχ Πα. σ, ὅ19, ΟἹ. Ηοογολείαπι. 
8) ΠΙαά. ν. 197, πὑπ46 ΤΘβΟυρ8ὶ ὀλοοίτροχος Ρτὸ ὀλοίτροχος. 

Οἵ. Αρο!οπίαπι οἱ Ηεογ οΝίαπι. 
7 1124. χ. 169. Πδβγο Ια. 
8) Ο18 ἀαθιιοὺ 46 οτὶρίηο ἡ (οηγρηϊ Ἠθϑγο 9. 
9) ὅ'δθρο ἰεσίίατ, ΗΘογ 5. ᾿ 
10) (οΥγοχὶ δμωρτέων ὕτὸ ὁμωρτῶν οχ [Π|Ιὰ4. ὡ. 488. 
11) 1184. υ. 142, ΠΟΒγΟΒΙ5, 
12) ΠΙαά. μ. 8. Ἠδβγοβιίι5. 
1) ΠΙΙΔἀ. ε. 884, 4110]. ΠΕΒΥ ΟΠ Β. 
1 Ῥαββη. ἢΘβυοῃυ8. 
θ᾽ 14, «. 859. ἨφβγοΒΙα5. 
16) Θάγ58. ε. 477. Ἠδβγομία5. ΟΥ̓, ΒΌΡΓα γ᾿. ὁμοερκῆς. 
" ΠιαῚ. ε. 416, αυθηη Ἰοοπ ΤΟβρΡ101 πηδη!θϑίαπη ἢτ ὁχ οο]- 

ἰδίοῆο ΠΟΘ ΟΠ]. ΠΡΉΣ τς Θδθη ἀπά αι οὶ ὠποψήχει. 
ΜΠ] Ἐοάθπ τγοίθιο, δἰϊαπηδὶ ἀογίϑ 9 ἃρυα Ἠοιϊηθγαη Ποη ἰοσαίυτ 
ΠΪ51 [Οτηὰ τη]. 



ἡ τὰ 
318. 

ὁμόσε" ὁμοῦ, εἰς τὸν αὐτὸν τόπον, ἣ ἐξ ἐναντίας, σφοδρῶς, 

θρασέως 1). 
ὀμφαλὸν" τὸ μεσ! το Ἐς 

ὀμφή" θεία κληῃδὼν ἢ φήμη ὃ). 

ὀμφήν" φωνήν, πρὶ φήμην θείων, ἢ ὀνείρου φάφμιάξα ")» 

ὄΡΕ δε τι Χοεν ὀνειροκρίτης 5). 

ὄνθος" βόλβιτον, τουτέξιν ἡ τῶν βοῶν κόπρος 5). 

ὀνομήνω " ὀνομάσω 7). 

ὀξυβελής ὀξέως βάλλων ἢ ὀξὺ βέλος ἔχων 5). 

ὄπα " φωνήν 5). 
ὅπῃ" ὅπου 10). 
ὀπιπτεύειν" παρατηρεῖν 1). 

ὀπίςατον " τελευταιότατον 13). 
ὁππότερος " ὅποϊος 15). 
ε ’ Ϊ-, 3 Ν [ ἥ 1λ 

ὅπποτέρωθεν "΄ ἀπὸ ποίου μέρους 13). 

ὀπτῆρας" κατασκόπους 15). 
3, ὼ 3 Ι 16 

ὄπωπα" ἐθεασάμην 15). 
͵ ᾿ Ε] , 17 

ὀρεγνύς " ἐκτείνας 7). 

1) Αρϑυῖθ ᾶθο σ]οβϑᾶ γϑίθγθμπαα οϑὶ δὰ 1118. μ. 24. ἢ θβυοῃϊαβ. 
Εἰχ ποβίγα οἱοββᾶ ἃρυά οουα. ἴῃ σοοθ 15 80 11|06 ὁμοῦ ριὸ ἄμα. 

2) Πιαὰ, ν. 192, 4181. Ἠδβγοβίυβ. 
3) Πιαά, β. 41. Οὗ, 1μϑἢἴτ8. ἀ6. Αὐὶϑὶ. ρ. 97. - 
4) ΟοάϊοἷΒ Ἰοοϊοποῖη ὄνειρα οοΥτοχὶ οχ Βθβγομίο. Οθίθγαπι οἵ. 

σ]οβϑᾶπη Ῥιγδθοθάθηϊθιῃ. πηθπααία Ἰθοιϊο οἰϊᾶπη ἴῃ [μοχ, δοῆμη. 
5) ΠΠὰὰ «. θὅ. Ποβγομίαβ. ΕΟ, Αρο!]οπίυχη. 
6) ΠΙδ4. Ψ. 77. ἈΑΡο]]οπΙα8. ΘΒ 5. 
7) Πιαά. β. 488. Ἠδβγο ἢ]. 
ὃ) Πιαα. δ. 126. Πδβγοβίαβ. 
9) ὅδ6606 Ἰορίίαγ. Ἡδβγο 5. 

Ῥαβ51Πη. 
1) ΠΙαά. δ, 571. Ἠρογομίυβ. Ῥουρθύϑιη Οοάοχ ὀπιπεύειν. 
12) ΠΙαὰ. 6. 842. δια β ΒΡΙΟΟΥ Ὑϑυμη 6886 τελευταῖον. Οαοα 

ΒΌΡΓα ᾿ἰδΙὴ ἈΠ ΟΙΪ68 ΥἹἀϊτηαβ, 5016 ηὶ ΠΙΡγΆΓῚΪ ο]οβδᾶμη οἱ ἰηΐθῦ- 
Ῥτοιευσδσια ὁμοιοτελεύτους [ὍΘΘΥΘ. 

12) (οάοχ ὁπότερος. [1Ἰὰἃ4. γ. 71, 4110]. 
14) οάοχ ὁποτέρωθεν. 1114, ἕξ, 59. 
15) Οάγβ5. ξ. 2601. Ποβγοβίαβ. 
1060) Οάγ85, ᾧ. 94, 4110]. Ἡδογοβ 5. 
17) ΠΙαά. «. 501. Ἠδογο 8. 
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ὅρκιον" σκῆπτρον, καθ᾿ ὃ ὥμνυον οἱ βασιλεῖς, ἢ ῥάβδος "). 

ὅρμον λιμένα 3). 
ὄρνυται" ὁρμᾷ 5). 

ὅρπηξ" κλάδος ᾿). 
ὀρσοθύρη " θύρα ἐν ὕψει τοῦ τοίχου 5). 

ὀρυμαγδὸς θόρυβος, τάραχος. κτύπος ὃ). 

ὀρφναίην" σκοτεινήν 7). 

ὄρῴῷνη" σκοτία, νὺξ μέλαινα 8). 

ὄρχαμος" ἡγεμών ὃ). 

δρῷτο" βλέποι 19). 

ὁπότε" ἀντὶ τοῦ ποτέ 11). 

ὀτρηρός" ταχύς, ὀξύτατος, δραςήριος 1"). 

ὀτρύνοντες " κελεύοντες 15). 

οὔδει! - ἐδάφει 13). 
οὖδός" Φλιά, βατήρ, τὸ κάτω τῆς θύρας, ἢ ἔδαφος ἣ βαθμός 15). 

οὐδ᾽ ὥς" οὐδαμῶς 15). 

οὔθωρ᾽ τὸ γονιμώτατον μέρος 17). 
οὔθατα " οἱ μαζοὶ τῶν προβάτων ὃ). 

οὐκ ἀθεεί" οὐ χωρὶς θείας προνοίας Ἶὅ). 

ἃ 

1) Πιαά, δ. 108. 
2) Πιαά, «. 45. Ηδβγοθαβ. ἴη μοχῖοὸ Βδοῆπι. δι. ἢ κόσμον 

γυναικεῖον, φυοά τοίογ δὰ Οαγ85. σ. 29. 
5) Ὅἀγε5. ἁΦ. 547, 4110]. 
4) ΠΙαά, ᾧ. ὅ8. Δρο!])οπίυ5. Ἠδβυ ἢ ]5. 
5) Θάγβ88. χ. 126. Αρο!]οπῖιβ8. ἢ Θβγ  8. 
6) ΠΙα4, β. 810. Ηδβγο 8. 
7) ΠΙαά. κ. 85. Ἠδβυ θυ. 
8) Ὁ οπίπηρσεπάδ οὔπη ο]ο588 8. ΡΘΙΙΟΓΟ. 

9) Ραββί, Ἀρο]]οπῖαβ. ἢ βυο 8. 
10) (οάοχ βλέποιτο. 1Π1ἀἅ. τ. 152, ἘΘΥΟΒ 8. 
110 Οοάοχ ὁτίποτε. ίοσο δὰ ΠΠ1ὰ4. 6. 280. 
12) Θάγε8. δ. 25. Ἠδβυο  υ8. 
13) Ῥδ 5511, 
ΠΠ 5 ψ. 285, 
15) Οἀγ58. 6. 80, 4110]. Οἱ, Αρο]]οπίυη. ἈΠ δυο υ5. 
16) ὅ8δθρ6 ἰοσίίαγ ἂρ Ποιηθγαπι. 
17) (οάοχ μέλος. 1]14. «. 141. Ηδογοίυ8. 
1) Οάγ85. .. 440, Αρο]]οπί8 οχ ἀρίοπθ, ἢθβυο 5, 
1) Οάγ85, σ. 862, Ἠδβγο]υ5. 
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οὐ κατὰ κόσμον" οὐ κατὰ τὸ πρέπον 1). 

-οὐλαμός" ἀπὸ τοῦ ἴλλω, καὶ ἴουλος καὶ οὐλὴ ἀπὸ τοῦ͵ αὐτοῦ 3") 

. οὐλή᾽ ἐπίπόλαιον ἕλκος, εἰς ὑγψίειων ἧκον 3); 

οὗλον" ἁπαλόν, μωλωκόν Ὦ. 

οὐ μὲν δή" ἀντὶ τοῦ ὅμως δή. ἥκιςα δή, ἀλλ᾽ οὐ δή ξὺν 

οὔπω" ταὐτὸν τῷ οὐδέποτε 5). 

οὖρος" ὃ τῆς γῆς ὅρος καὶ φύλαξ Ἴ). 

οὐρούς - ὀξυτόνως, τὰ νεώριω καὶ περιορίσμωτα τῶν νεῶν 3): 

οὐτιδανός- οὐδενὸς ἄξιος 5). 

οὔτι - οὐδέν, οὐδωμῶς 19). 

ὄφελον" εἴθε, μωκώριον 11). 

ὄφρα" ὅπως ἢ μέχρι ἢ ἕως ἢ ἵνα 12). 
ὀφρυόεσσα " ὑψηλή 15). 

ὄχα" ἐξόχως 13). 

ὄχεα " ἄρματα 1ὅ). 

ὀχετηγός " ὑδρηγός 5). 
ὀψεύς" ὃ ἱμὰς τῆς περικεφαλαίας, ᾧ συνέχεται περὶ τὸν τρώχηλον 

τοῦ Φοροῦντος" καὶ ὃ συνέχων τὴν θωρακοξώνην ἑμδῶς 11]. 

ὀχῆες" δεσμοί, μοχλοί 1ὅ). Ἶ 

1) Πα. β. 214. Ηϊηο δογγῖσθ ΠΘβγομῖαηι 41 Ἰηἰογργοίαϊγ: 
κατὰ τρόπον. Οἵ. βαρτᾶ οἸοοβᾶπι: κατ᾽ αἶσαν. 

2) Οοπῖον. Δρο!]οπίθμη. 
ἢ Οάγ985. τ. 393. 
4 ΠΠ|24. πσ. 224. Αροϊ!!οηϊαβΒ. ἢ δυο 8. 
5) Θογθθ ὠντὶ τοῦ. οὐδαμῶς δή. ||. 6. 238. 
6) (011. Ἠοδγοηΐο ἰδσ οὔπω ποτέ. ΠΙἰαά. «. 106. 
7 ΠΙΔ4. 6. 80. μ. 421. Δρο!]οηΐα8. 
8) Οοάοχ νηῶν. ΠΙαά. β. 158. Ἠδθγοβίαβ. 
δε ΠΙαά. ὦ. 295. Ἡδβγοβίυϑ. 
10) (οάοχ οὔτοι. πηθπάαϊα Ἰθοίίο ἃρυὰ ΡΟ. οἱ ἴπ ἴμαχ. 

Βδοπμμπηϊ. Ῥαββίμη Ἰθοιίατ. 
11) Ραββί. ; 
12) Πιαά. ὃ. 19. 6, 66, 4101. Αρο]]οπῖα5.. ΗΠ Θβγο 8. 
13) ΠΙαά. χ. 411. Ποβγοβίαβ. 
14) Ῥαββϑῖπη ἰορίίαγ. Αρο]]οηϊα8, Ἠθϑγολῖι8. 
16) ΠΙαά, λ. 160, 4110]. Ποογο Ια. 
10) ΠΙαά. ᾧ. 207. Ἠδδγομ υ8. 
") μορ6 δώρωκος ζώνην οχ Ἀρο]]οπίο. Ηθθγομία5, Πα, γ. 872, 

4101. [Ιαἀθπὰ νἱϊαμη ἴῃ. Ποργ ἢ ο. 
18). ΠΙα4, μ. 4600. ΠοβγοΠ 5, 
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ὄχθας " τὰ χείλη τοῦ ποταμοῦ 1). 

ὀχϑεῖ" ςενάζει 3). 

ὀχθήσας " ςενάξας ᾿). 
ὀχλίζειν" μοχλεύειν, κινεῖν ἢ). 

ὀψέ" βραδέως 5). 

ὀψείοντες " ὀπτικῶς ἔχοντες, ἰδεῖν ἜΤ ο; 

ὀψιγόνων" τῶν ὀψὲ καὶ μετὰ πολὺν χρόνον ἐσομένων Ἴ). 

ὄψις " ὅρασις ὃ). ᾿ 
ὀψιτέλεςον" βραδέως τελειούμενον 5). 

ὄψον" πᾶν προσόψημα ἢ προσφάγιον ")). 

ΤΙ, 

Πάγοι" αἱ ἐξοχαὶ τῶν πετρῶν καὶ τῶν ὀρῶν 11). 

παλαιγενές " πρεσβύτατον 13). 
παλαιφάτου" παλοιᾶς καὶ ἀρχαίας, περὶ ἧς ἔφασαν ἔκπαλαι 

μῦθοι 13). 
παλαμάων" χειρῶν 14). 
παλίλλογω" παλισύλλεκτῶ 5). 
παλιμπετής “ ὀπισθόρμητος 1). 

παλινάγρετον" πάλιν καὶ αὖθις, ὑςξερόληπτον 17). 

1) Ῥαββίπη οοουγγί. Αρο!]οπίαβ, Ηδβγμ 08. 
2) Οοηΐπηρο οὐπὶ 5]0888 βθ4αθηία. 
3) Ῥαββίπη. Ἀρο]οηΐϊὰ8. Ηδβγο 8. 
1) ΠΙαά, μ. 448, Οἵ, Ηδβγοβίαιη. 
5) Πιαά. δ. 161, 4110]. Αρο!]οηῖα8. Ἠδβυο 8. 
6) Πιαά. ξ. 87. Ἀρο!]]οηϊα5. Ἠδβγο 5. 
7) ΠΙα4, γ. 87, 4101. Ηδβγο μα. 
8) ΠΠΙαά, υ. 205, 4}10]. 
5) Πιαά. β. 825. Αρο]]οπίυ5. δυο 5. 
10) ΠΙαά, λ. 629. ΑΡρο]]οηΐα5. Ηδβυο 8. 
1) Θάγβ8. ε. 40ῦ. Αρο!]]οηϊ5. ἢ βυο  υ8. 
ἈΕΊ ΠΕ ἡ; 91. 
18) Οἀγ85. τ. 168, Αρο!]]οπία8. Ηδβγομίαθ, Αρίοη 8815 ἱπϑρίβ 

ἰαρεθαῖ παλαιφάγψου. 
14) Οοάοχ παλαμῶν. 1144. γ. 128. ΟἿ. Ἀρο]]οπίαπι. Ἠβγο 8. 
τ, Πιαα. «. 126. Ἡδύγομὶις Πι61118 παλινσύλλεκτα, αυοά 

πάλιν σύλλεκτῶ 50ΥἸ 86 ΙΠη. 

16) Πα. π. 895. Αρο!]]οηΐα8. Ἠδβυ 115. 
1) ΠΙαά. «. ὅ26, Οἵ, Αρο]]οπίαα, Ηθβυο υ8. 

2ι 



322 ες ὶ 

παλίνορσος " ὀπισθόρμητος 1). ν 

παλιρρόθιον" ἐκ τοὐπίσω ἐφωρμηκός ") ᾿ 

παλίωξις" ἡ ἐξ ἐπιςροφῆς δίωξις, ὅταν οἱ Φεύοννε μεταβαλλό- 

μενοι διώκωσιν 53). ' 

Παλλάς" παρθένος μεγάλη" ἐςὶ δὲ ἐπίθετον ᾿Αθηνᾶς, ἀπὸ τοῦ 
“Ὁ 

πάλλειν τὸ δόρυ ἢ ἀπὸ τοῦ ἀνῃρηκέναι Πάλλαντα ἕνω τῶν ᾿ 

- Τιτάνων ἢ). 

παλλακίς" κόρη ὅ). 
πάλλει" κινεῖ, σείεται, ἄλλεται 5). 
παλλομένων" ἁλλομένων, κληρουμένων Ὦ 

πάλος " κλῆρος 8). . 

πάμπαν" πωῶντελῶς" Δράκων δὲ ὁ Στρατονικεὺς συνωλιφὴν εἶναί 

ᾧησιν ἐκ τοῦ παντάπασι 9). 
πωνδαμάτωρ᾽' πάντας ὑποτάώσσων 10). 
παννύχιον" ὅλην τὴν νύκτα 1}}. 
πανομφαίῳ: ᾧ πᾶσα φήβη καὶ μαντεία ἀναφαίνεται 13). 

πάντοσε" πανταχοῦ 13). ; 
πανύξατον" πάντων ἔσχατον 11). 
παπταίνειν" ἐρευνῶν 15). 
παραβλήδην᾽ ἀπατητικῶς, παραλογιςικῶς 15). 

΄ 

1) ΠΠΙα4. γ. ὅὅ. Πθογο 8. ἫΝ ὅν 
2) Οάγ88. ε. 450. Αρο]]οπίαβ, Π δυο 8. 
3) Πα, μ. 71. Αρο!]οπῖαβ. Ἠδβγο α8. 
1) Αἀ Ποιημθγὰπι μᾶθο γϑίθγθη ἃ 6586, ραΐϊθὶ ὃχ Λρο]])οηΐο. 
5) Θάγ88. ξ. 202. 
6) Οοπίαπα!! πάλλει οἱ πάλλεται. 1Π|ἃ4, χ. 452. ἨδΒΥΟΙἾ 8. 
7) Οοάοχ ἱπιουργθίαϊαν πωλλόμενον. Οὐτγοχὶ οὐ ΠΙδά, 9, 191. 

Ποβγο 58. ΠοΙθπμἀπτη υἱάθίαν ὡλλομένων. 
8) Αρο]]οπία8. ἢ δυο 8. 
9) αἱθπηαμη. γοοαθαϊαηι ααρα ἴῃ Οὐάϊορ ἀδθβὶ, βυρρίονὶ Ροι- 

80η..8, ἢ Ὠτάσοπα οὶ Γι ἢγβια8 ροβὶ Πογοάϊδησιη ρΡ, 402, 
"ἢ 1ΠΔ4, ὡ. ὅ. ἨδβγοΟΒ 8. 
11) Πιαᾷ, β, 24, 
12) Πα. δ. 200. Τὴχ Αρο]]οηΐο οπιθπθδηάιιπη οϑὶ ἀναφέρεται 

ῬΓῸ ὠναφαίνετοι, οἵ. ἰπ᾽θγργοῖθβ δά Πρθγοῃίαμη ἴῃ γοο6. 
13) ὙορΔΡαΪ απ 886 ρ6 οργυίαιῃ. ({, Αρο!]οπίυμη. ἨδεγοβίυΒ. 
κέ ΠΙαὰ, Ψ. ὕδ2. Ηδβγο 8. 
16) Βγθαυθηβ ἂρ Ποιηθγαπι, [ἰοο 1} ἾΡ86. ἴῃ η εἶγτι8 ποὸπ Οροαγια!. 
10) Πα. δ, 6, Αρο]]οηΐα8, ΠΟΒγ ΟΠ Ἶι}5, 
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παραβλῶπες" παρορῶντες, ςραβοί 1). 
παραίσια " ἀπαίσια Ἶ). 
παρωκοίτηφ᾽ ὦνήρ 5). 
παρωαπλῆγας" πέτρας παραλίας, πλησσομένως ὑπὸ τῆς θαλάσσης ἃ). 

παρωρρήτοϊς" παρηγορικοῖς λόγοις. παρωμυθήμασιν, ὑποθήκαις, οἱ 

δὲ συμβόλοις ὅ). 

παραςαδόν" παραςατικῶς, κατὰ τρόπον, κατὰ τὸ δέον 5). 
παρὰ σφίσιν. παρ᾽ αὐτοῖς Ἴ). . 

παραυδήσας " παραμυθησάμενος 8). 

παρειά" γνάθος. καὶ μέρος τῆς νεώς 5). 

παρείπῃ" παραπείσῃ 19). 

παρειπών" παραινέσας 1"). : 
παρέσφηλεν" παρεσφώλῃ, ἀπερρύη 13). 

παρήλασεν" ὑπερήλασεν ἤτοι ἐνίκησεν 15). 
παρθένιος" ὃ ἐκ πωρθένου ἔτι δοκούσης εἶναι γεννώμενος 13). 

παρθενοπίπαξ " ὁ τὰς παρθένους ἀπατῶν 15). 
. πάροιθεν " ἔμπροσθεν Ἶδ). 
πάρος" «χρονικῶς καὶ τοπικῶς, ἀντὶ τοῦ ἔμπροσθεν 17). 

1) Πιαά, ,.. 499. Οἷ. Αρο!]οπίαμη. δυο 5. 
2) Πιαά, δ. 381. Οἱ. Ηφεγοβίαμη. 
5) Πιαα. ζ. 450. Ηδβγοβ 8. 
1) Θάγββ. ε. 418. Αρο]]οπίιβ,. ἀρᾷ «αθη οοττρα ὑπὸ τῆς 

ὡλός, ι 
5) Πιαά. ν. 726. ΟΓ. Αροϊ]]οπίαμη. ἢ βγο ἰυ5. 
5) Πιαά. ο. 22, Ἠδβγο Ια, 
7ὴ Πιαά. 6, 04. Ἠδβγο 5. 
8) Θάγϑ5. ὃ. ὅδ, 
5). Οορίαι ἀθ δορί ποῖο μιλτοπάρῃοι. 
10) (οάοχ παραπείσει. [Π1]Δ4. «. 8. 
ΕΠ 4..... 798. 
12) 6Ἰοββα ρογιποὶ δά 114, 6. 511: παρέσφηλεν γὰρ ᾿Απόλλων: 

ἈΡΟΙΠΠ15 ὀρθὰ Τϑαουὶ βαρ ἰἰὰ παρεσφάλη καὶ ἀπερρύη. ΟἿ, Ηδ- 
ΒΥ, ϑ]4Ὧπὶ οἱ [,οχίοοη ΒδΟἢ ΠΙΔΠΗ]. 

13}. Ὁ ἀγδϑ: μὶ 197. 
14) Πιαα, π. 180. Αρο!]]οηϊα8. 
15) ΠΙαά, λ. 885, Αρο]]οπία58. ΗδβυἢἸυ5. 
16) ϑαθρίι5 ἀρὰ Ἠοιηθγαα. ἈΑρο]]οηΐαβ. Ηθβγοθ ι5.. 
1 Οἵ, Πιαα. ὁ. 254. Αρο]]οηΐα8. Ἠδδγοθϊα8. Ἠοαΐθ 580  Π]Ὲ5 
στδτητη δ] Οὕτη ῬΘΟΓρΘγᾶπιὶ ᾿πι6}} 6 χῖ856 Ηοιηθυὶ Ἰθοτ 4ὰ6πὶ Ἰασάαγ!. 

21 
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παρῴχετο" παρήρχετο '). 

σώσασθαι" γεύσασθαι 3). 

πανσυδίη" μετὰ πάσης δρμῆς, πανςρατιᾷ, ὁμοθυμαδὸν 3). 

πάταγος" ψόφος Ἀ). 
πατάσσει" πλήττει δ). 
πάτος" ὅδός 5). 
πάτρης" ἡ ἐκ τοῦ αὐτοῦ πατρὸς ὃν ἕννησις Ἴ). 

παφλάζοντα Ὁ ἠχοῦντα, ἀναζέοντω ὃ). 

παχνοῦται" πήσσεται, πήγνυται, λυπεῖται 5). 

πέδαι" δεσμά ")). 
πέδιλα " ὑποδήματα 11). ἡ 

. πέδον" γῆ, ἔδαφος 13). 

πείρινθα " τὸ ἐπάνω τῆς ἁμάξης, εἰς ὃ ἐντίθεται τὸ κομιζόμενον 15}. 

πείσματω" τὰ ἀγκύρεια σχοινία παρὰ τὸ πείθεσθαι δι᾽ αὐτῶν τὴν 

γαῦν 12). 
πέλεθρω" πλέθρα, ἐςξὶ δὲ μέτρω γῆς" τὸ δὲ πλέθρον ςαδίου ἕκτον 15). 

πέλει" γίνεται, ἔςιν 1). 

πελειάδες" περιξεραί, καὶ πέλειων" περιςεράν 17). 

πέλλας" ἔνθα πυὸν ἀμέλγουσι, σκάφη τινά ἴδ). 

1) ΠΙαά. δ, 272. Ηθογο 8. 
2) ΠΙαά. ,. 487. ἨδβγοΒ 5. 
3) ΠΙαά. β. 12. Αρο!]οπίαβ. Ἠ βγοβίαβ. 
4) Πιαά. πσ. 769. Παβγοβίαβ. 
5) Πιαά. ν. 282. Ποβγουβ. 
ὃ Οάγβ8: ..ὄ 119. ΟἿ, Αρο!]οπίαπη, ΗΘβγ 8. 
7) ΠΙαά. μ. 245, (Ἰοββᾶ τη }}]ἃ, ααδπι ΒαρΡρ]ὲ οχ Ἡδβγοιο. 

ΟἹ, Πιαά. ν. 5804. 
8) ΠΠΙΔ4. ν. 798. ΟΓ. Αρο!]οηίαμη. Ἠφϑγοβίαβ. 
5) Πα. ρ. 112, Αρο]]οπία8. ἢ βγο ἰα5. 
10) Πα. ν. 86, δυο μία. 
1) Ῥαββίτῃ ἰθρίαγ. Αρο]]οηΐαβ. Ἠθβυ ἢ 8, 
12) Πιαά, ν. 796. Ηδβγο 8. 
13). ΠΙαά, ὡ. 190. δι Ἰπἰογργοίαιο Αρίοηϊβ, οἵ, Είγι. Μ. 
1) Οάγ88. κι 127. Ἠδογ οἰ. 
18) (οάοχ πέλαθρα. [Π|14. ᾧ. 407. ΔΑρο]]οηία8. ΗΘογομῖα8. Ἐκ 

Ἀρίοπο, οἵ, βίαι ίαμα Ρ. δ45. 19. 
16) Ῥαββίτη ἱηυθηληγ, ΠΘΒυ ΟΠ 8. 
17 ΠΙαά, λ, θ84. χ. 140. Ηδβγο 8. 
.) Οοάεχ πέλλης, απο ὁογγοχὶ «υΐα χηδϑηϊοβίο τϑβρίοἰϊαν 
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πέλωρ᾽ μέγα τεράςιον 1). 
πελώριος " μέγας 3). 

πέλωρον" μέγα 5). 
πελώρου " τέρατος μεγάλου ἢ). 

πενταέτηρον πέντε ἐτῶν 5). 
πένταχα" εἰς πέντε μέρη δ). 

͵ ᾿ ’ , 7 

πεξάμενος " κτενίσωας, ξάνας ἢ). 

πεπαλαγι μένος" μειμολυσιμένος " ἔνθεν καὶ πάλη διὰ τὸ μολυνεσῦχι 

τῇ κόνει ὅ). 
πεπαριμένον " πεπερονημένον, καθηλωμένον, τετρυπημένον 5). 

πέπλον" περιβόλαιον, ἱμάτιον γυναικεῖον 19). 

πεπνυμένος " συνετός 11). 
ἢ , 12 

πέπον" προσηνέςξατε, προσφιλέςατε 1"). 
“ἢ ΩΣ ᾽ -, 13 

πέπονες " ἔκλυτοι, ἀσθενεῖς 15). 

πεπρωμένον" εἰμμαρμμένὸον, ὡρισμένον, πεπερασμένον ὑπὸ μοίρας εἰς 

πέρας 12). 
πέπταται" ἥπλωται 1). 

Πιαά, πσ. 642 ; ἰχπη τυρὸν ἀμέλψουσι, πο ἤρΙὶ πο ροϊδβὶ 
αἱ ΟΡΙΠΟΙ, 86(ἰ 4110] οἰϊαπη οοηΐαβα ϑαηὶ σγοοᾶθυ]ὰ τυρὸς οἱ πυύς, 
Φυαογαπη Ποὺ ρυϊπηαῃ ἢΐ πυρός, ἰατη τυρός. ΟΟἸ]]αίο ΠΟΒγοΪο 
Υἱ 6015 πσυὸν ΠΘΟΘΒΒΑΓΙ ΠῚ 6888, ΠΔΠῚ ρογιποὶ δὰ ἃρβαγάδιη 
αυαπάδμη Ἠοιηθγιοὶ σοοᾶθ}} οἰγπιοϊορσίαιη, Ὠθηΐχαθ ὕοαθχ Πᾶθοὶ 
σκάφην, 4π04 τοοῖα σχάφη 5βογιρίαιμη δϑὶ ἴῃ ἰθχίοο Βδοῆηι. 

1) Πιαά. σ. 410. Ηδβγοβία. 
2) Ῥαββίτη Ἰθρίαγ, Αρο]]οπία8. Ἠδβγομίαβ. 
5) Θάγ88. ο. 161, 4101. 
Ἢ ΘάγΞ55. κ. 168. Ποβγο 8. 
5) Πιαα. β, 405, Πεβγοἢίυδ, 
6) ΠΙαά, μ. 87. Ηδβγομίυβ. 
7 ΠΙαά. ξ, 176 δ] πεξαμένη. Ἐχ Αρίοπο, οἵ, Δρο]]οπίπμῃ. 

Μοὶὰ5 Ἠοβυομα8 4αὶ ἰπιογργοίαϊαν πεξαμένη. 
5) (οάοχ παληλίω. ὕοττγοχὶὶ Οοροίαβ. Πα, ζ. 268, Προγοι. 
9) Πιαα. «. 246. Ηδβγοθί8. 
10) Πα. ζ, 90, 1101. ΔΡοΟ]]οπῖα8. ΠΘβγομία, 
11) Ῥαββίη. Ηβγοῃίυβ. 
12) Ῥαββίπη. Πθβυομίαβ, (4, Αρο]]οπίυπι. 
1 Πιαά, β, 250. Οἷ, Ἀρο!]οπίαμη οἱ Ἠδβγοϊιίαπι Υ, πέπον. 
1 (οάοχ πὸ μοίρας. 1114. π, 441, 4}10]. 
15) Θάγ95, ζ. 4. ἨβγοΠΙα8. 
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δ. 

Ν πεπυκασμένον " ἐσκεπασμένον, περιβεβλημένον, καὶ ἀπύκαςον 

ἀσκέπαςον 1). Ἑ 
πέπυςο" ἠκηκόει 3). 

πέρι" περισσῶς 5). 

περιώγνυται" περικωτακλᾷᾶται, οἱονεὶ περιίσχεται ἢ). 
’ 2 ᾿ , 5 περί τε ἀμῷί τε κύκλῳ ὅ). 

περιβαλλομένους " προσλαμβανομένους δ). 
, τν: ᾿ Ἐς 5 - 2 , .» ν : ! 

περιδέξιος" δ' καὶ τῇ ὠριςερᾷῷ ἐργαζόμενος" παρὰ δὲ τῷ Θεολόγῳ 

λέγοντι" καὶ ὅπως ἀποφεύξῃ τὸ σὸν περιδέξιον, περιδέξιόν ἐς! 
-" . ’ ΣΟ , Ν Ἃ , ! 7λ 

πᾶν διλήμματον" ἑκατέρωθεν γὰρ ὃ βούλεται συνάψει Ἴ). 

περιδινοῦνται " περιςρέφονται ὃ). 

περίδροιμμος " πάντῃ περιέρχεσθαι δυνάμενος 5). 

περιδώμεῦα " συνθώμεθα 19). 

περιέσσατο" περιεβάλετο 11). 

περικαλλές" λίαν καλὸν 13). 
περίσκεπτον " “Ἴς οὗ ἐςὶ περισκοπῆσαι καὶ δεῖν 13). 

περιςένεται" τὸ περισσὸν θυμοῦσθαι καὶ ὀργίζεσθαι 13). 

) Θάγϑε5. χ. 488, 1101. Ἠδθγομίαβ. ᾿Απύκαςον ὩΘῊ ΠΟΥ͂Ϊ 4]5 
ἀἸχϑεῖ, ι 

2) Πια4, χ. 457. Ἠδβγοβίυ8. 
8) Οάγβ85. ξ. 146, 41:01. Ἠδβγομίαβ. ΑΡρο]]οη 5. 
1) ΠΙαά, σ. 78. Ηββγομῖαβ. Αρο]!οπῖβ, ἀρὰ Ζαθη ΡΟΥΘ ἅ 

περιέρχεται! ῬΥῸ περιέχεται. 
5) ὑοάθχ περιῶμῷί" κ. ϑεά τϑϑριοϊαν Πα. ρ. 760. Ἐπιηθη- 

ἀαἰς Ηδβγο 8. 
6) Οάγ88. χ. 148. 1μ6χ. ΒαοΟμππαπηΐ: περιβαλλόμενος" προσβαλ- 

λόμενος. ϑ8α υἱνὰπι ῥγΟΡΆΥ8, ο]οβϑϑᾶ Π1Π1}1} αβί. 
7 Πιαά. ᾧΦ. 168. ΟΓ, Αρο!]οπίαῃ. Ἠθβγοθ 5. Ργαθίογθα ἰατι- 

ἀαίυγ ατορογ. Νὰ. δῦ ρ. ὕὅθ6 Α. 
8) Ποίοτο δά Ἠοιηθυϊοαμπη περιδινηθήτην, 184, χ. 108. Οἱ 

ΠΟΒγ ΟΠ ατη. 
5) οάοχ παντὶ περιέχεσθαι" ΘΟΥΓΟΧῚ 6χ Ἀρο]]οηῖο. Πα. β. 812. 

10) Πιαά. Ψ. 485, 0] περιδώμεθον. ἸΠΘΒΥΟΙ 8. 
νϑ ΠΙαά. ἡ. 207. 
12) Ῥαββίη. Ἠδϑυο αι. 
1) Τητογργοίαϊοπθπὶ φααθ ϑχοίαἱϊ, βυρριουὶ! Ῥογβομις 6 ϑυϊάα. 

Οἀγ85. ἁ. 426. (ΑἰἸοββᾶμη 6856 Ποιηθηϊοᾶῃη ραϊοὶ 60}}. Εἴγηι. Ν. 
ρ. δά. 46. 
1) Οοάοχ περισσαίνεται, 864 Ἰερθηάιμ 9856 περιςένεται, ΘΠ οὶ- 

ὶ 
ὶ 



περις αδὸν " περιεςῶτες '). 
περιςεῖλαι " περικαλύψαι 3). 

περιςένεται" περιτείνεται, ςενοχωρεῖται 3). 

περιτελλομένων " περιερχομένων ). 

περίφρων " "περισσόφρων ὅ). 

περιφύς" περιπλακείς ὃ). 
περιωπή" ἀκρώρεια, ὑψηλὸς τόπος ΓΑ 

περκάζει " πεπαίνει. μελανίζει ὃ). 

περκνός " μέλας 5)... ἫΝ 
πετάλοις" Φύλλοις 1). ᾿ 
πετρήεσσα᾽" πετρώδης, βαθεῖω "}). 

πεύσομαι" ἐρωτήσω 15). 
πέφρικα " ἀπὸ τοῦ φρίκη , 

ἴὰ 6 [μοχ. τῃϑὶ, Βεκκ. ρ. 297. 1: πΠεριςένεται" πενούμενος (581. 
ΒεκΚΚογαβ. οάθχ θυμούμενος) περιττῶς καὶ πέραν τοῦ δέοντος θυμοῦ- 
τῶι καὶ ὀργίζεται. οίοΓ σ]οβθαπη δὰ [Π|ὰ. πσ. 168. ΓΙΡΓΑΡΙ φαὶ 
βοιῖρϑὶὶ περισσαίνεται!, ΘΥΤΟΥΒΠῚ , ΟΟΠΗΓιηδἰατη ΟΥαΪΠ6 [Π ΘΓ ΓΆΩ : 
ἱπ46 τρθίο ψυοὰ ογθάθγεϊ υοοαθα! πὶ ἀδυιγατὶ ἃ γο06 περισσόν. 
Οππηΐα μᾶθο ποη ἰπρογαπὶ ΤἬθϑαυνὶ ἔα! ογ65. 

1.) ΠΠδἀ. ν. 01. Πδβγοβίαϑ. 
2) Θάγ55. ω. 292. 
3) 1Π1α4, π., 165. Θιμπίηο οἵ. 560}}01, αὐ ἢ. 1. οἱ ᾿ὐιβιαι παν 

Ρ. 1002, 8. Λαὶ χυοφὰθ ἴμθῆγβ, Ατγὶϑὲ, ρ. 1δὔ. 
4) 144. β. ὕὍ1]. ΠοβγοΠία8. 
5) Ῥαββίπι. ἢ βυοῃ 8. 
6) θάγβ5. σ. 21. 

. ἢ Πιαά. ξ, 8. Αρο!]οπία5. Ηδβγο]ἶμ8, 
8) Οοηΐ, ρἰοββᾶπι βεφαθηίθιῃ Θάγθβ. 7. 126: ὑποπερκάζουσιν, 
9) ΠΙαά. ὡὠ. 816. ΟΥ, Πεβγοβίαμι, 564. δὰ Ηοχηθγαιη αἰγαιη 486 

σἰοβδᾶπη το]. ΟΡ Αρο!]οπίαμη αὶ παθθ Ππαροί: περκνόν " 
μέλαν" καὶ περκάζειν ἔτι λέγομεν τὴν ςαφυλὴν τὴν. ἤδη μελαι- 
γομένην. Αἀάδμη ἰάθη πάη ἃαποίαϊοηθηη οχ [,6χ. ΧΠῚ ρῥτοόρῃ. 
Ροβϑὶ Ογν. ἯοΞ5.: Περκάζει" τῇ παρατάσει ἀκμάζει" ἢ ἐκ τοῦ 

ὄμφακος μεταβάλλει εἰς τὸ μέλαν τῆς ςαἀφυλῆς χρῶμα πεπαινό- 

μενον: - Περκνόν" μέλαν, ἔνθεν περκάζειν λέγετωι ἡ μελαινομένη 
ςαφυλή. ΑἈρυὰ Απιος. 9. 18 Ἰεσίϊαν περκάσει. 
10) Πιαά, β. 512.. 
11) Οάγ88. δ. 844. 
1) Οάγ58. Ψ. 262. Ἠθβγο 9, 
1) Τ|Ια4, ὠ, 770. 
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πέψῃ" πραὔνῃ 1). 
πῇ" ποῖ, εἰς τίνα τόπον Πῇ δὴ τόνδε μολοβρὸν ἄγεις" ἔς! δὲ 

ἾἸακόν" τὸ δὲ ποῖ ᾿Αττικόν 3). 

πήληκα᾽ περικεφαλαίαν ὃ). 

πῆμα" κακόν, βλάβη, δυςυχία 3). 

πημαίνει" κακοῖ, βλάπτει ὅ). 

πῇ μέν" ὅπου μέν 5). 

πημήνειαν" βλάψειαν, διαφθείρειων Ἢ). 
« , 

πηνίον'" ὃ ἄτρακτος, ἐν ᾧ εἰλεῖται ἡ κρόκη ὃ). 

πηρός" ὃ παντάπασι μὴ ὁρῶν 5). 

πίδακες" ςαγόνες, πηγαί 19). 

πῖδαξ' πηγὴ ἢ φανῶν 11). 
πίναξ " σανὶς ἐζωγραφη μένη 13). 

πίονα " εὐδαίμονα, λιπαρὰ καὶ εὐτρωφῆ 1). ᾿ 
πίσυνος" πεπιςευκώς, τεθαρρηκώς 1). 
πλατά" προσπελαᾶςώ Ἶ5). 
πλέας πλείους δ). 
πλῆἥμναι" χοινικίδες 17). 

πλοχιοί" πλόκωμοι 1) 

1) Οοάεοχ πέψει. 1Π|ἀἀ. ὦ. 81. 
2) ΒΟΙΡΒῚ ποῖ ρῖὸ ποῦ. [μυδαίαγ Οάγβ5. ρ. 219. Ρ]δηΐογα 

ᾶθὸ τἱὰθ ἂρῃὰ Ἀρο]]οπίαπι. 
3) Οάγ58. α. 256. Οἵ, Ἀρο!]οπίυμ. 
4) Ῥαββίπη, ἢδβυο 8. 
5) ΠΙδ4. ο. 42. Ηδβγοδίυβ. 
8) Ἠαβοὶ [ογηᾶπι σ᾽οβθᾶ6 Ἠομπιθιοᾶθ, 864 φαδηίαπι 500 δρυὰ 

Ἡοιηθγαη ΠῸρ ἰηγθηϊαν. Οτθαϊ θείη (ἀταιηπηαίϊοαη [1Π1αἀ4, 4, 
418: πῇ μέματον; Ἰερῖββ6 πῇ μὲν ἴτον. 

7) ΠΠΔ4. γ. 299. 
8) ΠΙαά. Ψ. 762. Ηδργο οἰ 8. 
9) ΠΙαά. β. ὅ99. Πεβγο 5, 4] ρΡ] γα, 
10) Τηϊεγργοίαιν πολυπίδακος. ἨΘΒΥΟΠΐ 5. 
11) ΠΙαά, π. 820. Ἠδδγοίαβ. 
12). Πιοά, ζ,..169, 
18) 14. α. 40. μ. 288. ἈΑρο!]]οπί5. Ηθβγο δ. 
14) ὅδθρο ᾿ἰοσίίατ. ΟἿ, Δρο]]οηίαπι. ἨΘβγ ΟΠ Ἶμ5, 
15). Τηϊογργοίαιο τα }]ὰ γοοᾶθα}} τειχεσιπλῆτα." ὩἾ}1} αἰταα, 
16) Ἡϊο, 8,139, 
" Πιαά. ε. 7260, ΟἿ. Αροϊ]]οπίαμη οἱ Ἠδογοβίμιη, 
18) (οάοχ πλόϊμοι. 11Π|ὰ4. ρ, ὅ2. Ηρδγοβί 5. 
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πλυνοί" πύελοι ἐν οἷς πλύϑουσιν 1). 

πόθεν" ἐκ τόπου 3). 
πόθι" ποῦ ὃ). 
ποιήεσσαν" σιτοφόρον ᾽). 

ποίων πᾶσαν βοτάνην ὅδ). 
ποικιλομήτης " ποικιλόβουλος 5). 

ποινήν " τιμωρίαν, ὠνέκτισιν, πρόστιμον ἐν 

πολύαινος " πολλοῦ ἐπαίνου ἄξιος 8). 

πουλυβότειρω " πολλοὺς τρέφουσα 5). 

πολυγηθής " πολυχαρής ᾽). 

πολυδαιδάλου: πολλὰ ποικίλμωτω ἔχοντος 1"). 

πολύευκτον" τίμιον, πολυπόθητον 1). 

πολυζύγῳ᾽ πολυκαθέδρῳ ἢ). 
πολυκηδέος " πολυφροντίςου 15). 

πολύκλητοι" ἐκ πολλῶν κεκλημένοι τόπων δ). 

πολύκμητος " πολυκάματος ᾿5). 
πολύκνημον" δύσβατον, ὀρεινόν 17). 

1) Θάγ55. ζ. 40. Ηδβγο υ5. 
2) Ῥαββίμη. 
8) Θάγ85. «. 170, 41101. Ηδβγομαβ. 
4η ΠΙαά. ,.. 292. Ηδβγο μία. . 
5) Ιεσε ποίην. ΠΙαά. ξ. 847. Οὐοάθοχ ἢαροὶ πᾶν, υὑπάθ Ροι- 

Β0η18 πᾶσαν. δ] τη ἰάπηθη οὐπὶ Ἠδβγοθίο, πόδν. 
6) Ραβεῖπη. Ηδβυ 8. 
7 Πιαά. πσ. 598, 4}101. Αρο]]οηΐαβ. Ἠθβγ 08. 
8) Θάγβ5. μ. 184, 4}101. Εχ Ατιβίασοῃο 560. Αρ0]]. ΠΊΘβσγο. 
9) Οοαοχ πολυβότειρα. Ῥαββὶπὶ ΟσοαντΙ.. ΗΕ ἢ ]08. 

10) Πια4. ᾧ. 40 : πολυγηθέες. ΠΘΒΥΟ 8, 
1ὴ Πιαά, γ. δὅ8. Οἵ, Ηδϑγομίαπι. 
1 Ηκδθο «υϊάθηη οοτγαρία βαπὶ; ἰὴ Πθθγοη]ο 4αὶ οἱ 'ρ86 οου- 

Τυρία5 Θδ᾽, ῬΑΓΆΠῚ δϑΐ ργδο81411. Εφαϊάθηχ Ἰοοαπι 510 το ΠΏ ΧΘΤΙΠΙ: 
Πολυάρητον᾽ πολύευκτον, Οάγ85. ζ. 280: - Πολυήρατον τίμιον, 
πολυπόθητον, Θάγ58. λ. 27. ο. 126: » 
1) Πιαά. β. 292. Ηδϑγομίυβ. 
) Οἀγ55. Ψ. 501. 
") 1184. δ, 458, Ηδβγο 08. 
ΕΙΣ Ἔ 48, Ἀρο)]]οη! 8. Ἠβγομ 5. 

1Π4., β. 497, ἀπάθ σογγοχὶ Οοα οὶ. ΘΟ  ΙΟπ θὰ πολύκρηνον. 
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πολύμητις " πολύβουλος 1). 

πολυπάμων" πολλὰ κεκτημένος 3). ΠΑ, 

πολυπαίπαλος  πεποικιλιμένος, οὐχ ὁμαλός " μετενήνεκται ἀπὸ 

τῶν μὴ ἐπ᾽ εὐθείας ὁδῶν 5). 

πολυπίδωακω" πολλὰς ἀναβολὰς ἔχουσων 1). 
Ἂ 2 , ᾽ . ͵ “- 

πολυπτυχου" πολλᾶς ἄποκλίσεις ἔχοντος" οἷον πτύχᾶς οὐδ 

πολύρρηνες " πολλὰ θρέμματα ἔχοντες 5). ὶ 

πολύτλας" πολλὰ ὑπομένων ἴ). 

πολυφλοίσβου " πσολυταράχου ὃ). 
πομπόν" συνοδοιπόρον καὶ προπέμποντα 5). 

πόρκης" ὃ ἐπιδακτύλιος τῆς ἐπεδοροδδ δρθ᾽ ὃ περιειργνύων αὐτὴν 
πρὸς τὸ ξύλον 19). 

πόρπη" φίβλα 1"). 
, Ἐ ΐ 12 πορφύρει" ταράσσεται 1"). 

᾿ πόσις" ἀνήρ δ). 

πότνα " δέσποινω 12). 
! Ξ ! 6 ἤ 15 πότιμον" μόρον, θάνατον “"). 

πρεσβυτάτην" ἐντιμοτάτην 15). 

πρεσβύτερος " μείζων 17). 

πρηνές" ἐπὶ πρόσωπον δ). 

1) Ῥαββίη. Ἀρο!))οῃϊαβ. 
2) ΠΙαὰ. δ. 455 : πολυπάμονος. Ἀρο]]οπίι8. Ηδογομία5. 
8) Οάγβ5. ο. 418, Ἠδεγοβία. 
4) Πιαά. 6. 47, 4}101. Ποβγομίαβ, 
5) Πα. υ. ὅ, «ἴ101. Ἠδβγο Ια. 
6) 1. ,. 104. 
7 δαρρίββιηθ ἀρᾷ Ἠοιηθγη. ἈἨθβγ 5. 
8) Ἠαυάὰ τἄγο ἰδίαν. ἢθθγομϊαβ. 6] 15 Τμοχίοοη Βδοϊμηδπηὶ : 

πολυφλοίσβοιο. 
9) ΠΙαά, ὠ. 1ὕ5, 410]. 

10) Ηϊαά. 6. 4956. Αρο!!οηΐι8. Ηθογοἶμ8. 
11) Πιαα. σ. 401. , 
1) ΠΙαά. ᾧΦ. 551 : πόρφυρε. ξ. 16: πορφύρῃ. Ἀρο]οη, ἢρεγοιι. 
18) Ῥαββίπι. ἢ ϑγ Οἢ 8. 
1) Οάγ55. υ. 61. Οἵ, Δρο]]οπίαμη οἱ Ποβγοβίμτμ. 
15) Ῥαββίιη, ΠἜοθγΟα8. 
106) ΠΙαἊ. ὃ. ὕὅ9. Αρο!]]οπία8. ΠΟΕγοία8. 
7) Πα. λ. 787. Ποβγ μία, 
1) Πα, β, 414. ΟΥ, Δρο!οπίαπι. ἢ Θβγο ί 5. 
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πρῆσαι" καῦσαι 1). 

προβέβουλα΄. προέκρινα 3). ᾿ 

προβλῆτας " ἔξῳ προβεβλημένας ὑπὲρ ἀσφαλείας" οἱ δὲ τὰς πρώ- 

τὰς προβεβλημένας, ὃ καὶ μᾶλλον 3). 
προβόλῳ" προβεβλημένῃ εἰς θάλασσαν πέτρᾳ "). 

προδόμῳ" τῇ πρὸ τοῦ οἴκου παςάδι 5). 
προέηκεν " προέπεμψεν ὃ). 

προέτω" προπεμψάτω 1). 

προθέλυμνα " συνεχῆ. ἄλλα ἐπ᾽ ἄλλοις ὃ). 
᾿προθελύμνους " ἄλλας ἐπ᾽ ἄλλαις 5). 
πρωθήβας" πρώτους ἀκμάζοντας νέους 1). 

προΐκτας" τοὺς προϊκνουμένους καὶ ἐπαιτοῦντας τὴν τροφήν 11). 

προιχός" δόσεως, ἀντὶ τοῦ δωρεᾶς" πᾶν γὰρ δῶρον οὕτως καλεῖ ὁ 
ποιητής 13). 

᾿ς προπάροιθεν" ἔμπροσθεν "5). 

πρόπιον" μάντευμα 15). 

πρὸς ζόφον" πρὸς δυσμάς 15). 

πρὸς ἠῶ" πρὸς ἀνατολήν ἴ). 

προσπτύξομαι" προσκυνήσω 17). 

1) ΠΙαά, β. 415. ΟΓ. Αρο!]οπίαμα. Ηδογοθίαϑ, 
2) Πιαά. «. 118. Ηδβγο 08. 
3) ΠΠΙᾶὰ, μ. 259. ΗδεβγομίυβΒ. Αρο]]οπίαβ, οὐϊαβ. Ορα ΘΟΙΓΙΡῸ 

πρώτας βεβλημένως ρτο (οα]οῖ5 ἰθοίίοηθ πρώτας προβεβλημένας. 
4) Θάγε5. μ. 261, Αρο!]οπία8. Ἠθβγο δ. 
5) ΠΙαά, ,. 409. Ἠδβγο 8. ΑΡροΟ]]ομΐα5, 4] πωῶρῶᾶς ἄδι. 
6) ὅδθρθ ἰερίίαγτ. ἢογο 5. 
7) ΠΙαά. λ. 79ὅ. 
8) Πα, ,. ὕὅ41, Ἀρο!]οπίαβ. 
9) Πιαά. κ. 1. Αρο!]οηῖα8. Ἠθβυ ἢ 8. 

10) ΠΙαἀ, 6. ὅ18. ΟἿ. Αρο!!οπίαμα, Ἠδβγο 8. 
.) Θάγε5. ρ. 449, Οἱ, Δρο!]οπίατα. Ηδογο μία. 
12) Θάγ55, ν. 1ὅ. Ηδβγομῖα8. Αρο]]οηΐα8, 6 410 διηθηἀδηάμῃη 

᾿οδἱ ἀντὶ τοῦ δωρεάν ρτο δωρέᾶς. 
19) Οάγ85. ρ. 277, 4101. Ποργο ίυ8. 
1) ὙοΪυϊ: ορίποῦ θεοπρόπιον. ἘΠ 86 ἰᾶτὰ Οοθοίαϑ. 
15) Τιορυίο ἰγθάυθηβ, Θάγβ8. μ. 81, 4101. Ἠρβγο 5. 
16) 148, μ. 289. Ἡδβυ οί. 
17 Οοαοχ προσπήξομαι, «αυοά οοτγοχογαηὶ Πιηάογῆαβ οἱ “ο006- 

ἰμ5, Θάγ585. ρ., 509, Οἱ. Ηφβγοβίμῃ.. 
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προςήσας" προῶγαγῶν ᾿). 

προφερέςξερον" βέλτιον 3). 
σπροσφύς" προσπλακείς 3). 
πρόσω" ἔμπροσθεν 1). 
πρότμησις" ἃ κατὰ τὸν ὀμφαλὸν τόπος 5). 

πρότμησιν" ὀμφαλόν 5)... 

προτροπάδην᾽" προθύμως, ἀμεταςρεπτὶ ἢ. εἷς τοὔμπροσθεν 7). 

προὔτυψαν" προήρξαντο ὃ). 

πρόφρων" πρόθυμος, φρόνιμος 5). 
πρόχνυ" ἐπὶ γόνυ Ὁ). 

προχοαΐ" αἱ τῶν ποταμῶν ἐξοδευτικαὶ ἀφέσεις εἰς τὴν θάλασσαν" 

καὶ ἡ παντὸς ὕδατος ἔκροή ἢ). : 

προχόῳ" τῇ ἐπιχύσει " καὶ ἀγγείῳ τινὶ εἰς τοῦτο ἐπιτηδείῳ κωθω- 

νοειδεῖ 15). 

πρυμνήν" κάτωθεν, ἐκ ῥιζῶν 15). 

πρυμνώρειαν" τὸ κάτω μέρος τοῦ ὄρους 12). 
πρωθήβης " ἄρτι ἀκμάζων 15). 

πρώονες " ὁρῶν ἐξοχαί, βουνοί 16). 

πρωτόγονος " πρῶτος, νέος 17). 
πτάμενος" διελθών δ). 

-......--........-..ς-...-- 

1) Πια4. δ, 106, Ηδοδγοβίαβ, 
2) Οοάεχ προσφερέξερον χυοά Οοβροία5 οοττοχίι. Οάγ85. 6. 221. 
3) Θάγ88. μ. 488. Ηδβγοθίαβ. 
1ὴ Ῥαββίπη. Ἠδβυ ἢ]. 
5) Πα, λ, 424. Αρο]]οπῖυ8. Πδογ ἢ υ5. 
6ὴ -ΟΟμἴογ ρ]οβϑᾶΠιὶ ΒΕ ΡΘΙΟΓΘΙΏ. 
7) ΠΙαα. σ. 808. Πδβγοι. Οὐηγθηὶ ὅ56}0]. Ρ]αι. ϑυρ. 221 6. 
8) ΠΙαα. ν. 186, Αρο!]οηΐα8. ἢ βυο α8. 
9) τθαυθηβ οσουγη, ΗΒ ΟΠ] 08. 

10) Πα. ,. ὅ66. Αρο!]]οπία5, Ποβγ ἢ 58. 
") Οάγβ8. ε, 48, Ηδβγο 8. 
1) Ἠαυά τὰτο ἴθ Θάγ88. Αρο!]οηῖαβ8. Ἠϑγ 5. 
12) Πιαά. μ. 149. Οἵ, δόιοὶ. Μίημβ τϑοὶθ Οοθοϑίιβ πρυμνόθεν. 
") Πιαά, ξ, 8017, Ἀρο]]οπίαβ, ΠΘβγο  α8. 
15) Οάγβ5, 6. 268, «. 451, 1101, Αρο]]οπία5. ΠΗ βυοἰα. 
16) (οάθχ πρῶνες. []1ὰ4, 6, ὅδ8. ΑἈρο]]οηΐα8. ΠΟΘ ΟΠ 8. 
"7 ΤΠΠαἀ, δι 102, 4101. ΠΦΒγοΒ 5. 
1) ΠΙαά, ε. 282, 1101: πταμένη, Ποβγοῖιι5, 
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, ᾿ ἢ -» 1 πτερόεντα " ταχέα, κοῦφα ὃ). : 
πτῆται" πέτεται 3). 

, ὦ 5 - ἣ θῷ ῷ πτολίπορθος " ἀνδρεῖος, πόλεις πορθῶν 5). 
, , ά πτύγμα" δίπλωμα Ἧ). 

πτυκτῷ" πτυσσομένῳ ὅ). 
»-“» ΙΝ Ὁ “ ΕΣ “Ν᾿ 

πτῶκα " δειλόν" καὶ πτῶκας ᾿ δορκάδας ἣ ἐλάφων νεβροὺς ἢ 

λαγωούς 5). 
πτώξ- λαγωός ἢ). 

πτώσσοντες " δειλιῶντες 8). ἶ 

πτωχός - ἐπαίτης, προσαίτης, παρὰ τὸ πτώσσειν ὅ ἐςι ταπει- 

νοῦσθαι 3). ὔ 
πύθοντο᾽ ἠρώτων, ἤκουον 10). 

πύκο᾽ συνεχῶς, ἐπιμελῶς ᾽). 

πυλάρταο" τοῦ τὰς πύλας ἰσχυρῶς ἑπαρτῶντος 1"). 

πύξ' γρόνθον ᾿ὅ). 
πυρά" καύματα 3). 

ἘΣ, ἐς πυράγρα" ἢ). 

πυράγρην" καρκίνον, πάγουρον 15). 

πυραί " πυρκαϊαί 17). 

1) Οοὐοχ ταχύκουφο. Ῥαβοῖη ἂρ Ποιηθυ. Αρο]]οη. Ἠδβγοῇ. 
2) ΠΙαά. ο. 170. Ἠδβγολαβ, Οοροίαβ Νηθῃ. Ν]Π. Θ᾽ 5ουθὶ! 

ποτῆται, ἱπηρτοραὶ Μ. ϑομη 1188. 
5) Ῥαββίῃη. Ἠδβυομῖαβ. 
4 ΠΙαά. ε. 51ὅ. ἨΗδβγο 8. 
5) Πιαά. ζ. 169. Ηδβγομῖα8. 
8) ΠΙαά. χ. 510. ρ. 676. Ηδβγομ δ. 

" ἢ ΠΙαά, ρ. 676. Ηδογο 8. Ἑ 
8) Πιαά. η. 129. Ηδβγοθα8, πο ΘΟΥΓΙσΘ 08. 
5) Θάγ85. ᾧ. 526, 41:01. Αρο]]οπίαβ. ἨΘβυ ἢ Ἰυ8. 
1 ΠΙαά. ε. 702. Ηδδγο ίυ5. 
"ἢ Οοάοχ πυκνά. ΠΙΙαἀ. ε. 70, 4101. Αρο]]οπία5. ΠΟΘ Ομ 5. 
15) Οοάοχ πυλάρτου. 11114. 6. 867. Ἀρο!]οηΐα8. ἨδΒΥο ἰα8. 
1) Πια4. γ. 287. Ἠδβγο 8. 
ἢ 184. κ΄ 12. Ιμοχίοοη Βδοθιη. 44. ἢ πυρκαϊαί, ῬθΥρδγδηι. 
15) Ἰηϊογργοίδιϊο ὀχοία!ι. Γ6σθ πυράγρην οἱ τοῖον δά Οάγ88. γ. 484. 
16) Οοάθχ πυράγρη" καρκίνων, παγούρων. Ἠϊαά, σ. 477. ΟἿ, 

Ἡβγοβίαη. Ἐπιθηάαία Ἰθοϊίο ἴῃ Τ,οχίοο ΒδοΠη)δηΠη,. 
1) 1.4. «. 52. Ἠθβγο οί, 
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πυργηδον" ςοιχηδὸν, κατὰ τάξιν ὃ). 

πύργοι" τάξεις 3). 
πυρὸς μένος" πῦρ περιφραςικῶς 5). 

πυρσοί" λαμπάδες, πυρκαϊαί, λωμπτῆρες, Φρυκτωρίαι 3). 

πυροφόρος" σιτοῷφόρος ὅ). 

Ῥ: 

Ῥαθάμιγγες" ῥανίδες" ἢ ὃ ἀπὸ τῶν ἵππων κονιορτός" οἱ δὲ ςαγόνας ὃ). 
ῥωπίς" ῥάβδος ὅ). 
ῥάχιν" ὀσφύν, ἢ τὸ νωτιαῖον μέρος" ἄκωνθαω τοῦ νώτου ὃ). 

ῥέζει" θυσιάζει, ποιεῖ, ἱερεύει, παρασκευάζει 5). 
ῥεῖα ζώοντες" ἀπόνως καὶ ἀμόχθως 13). 

ῥεῖα" ῥῳδίως, εὐμαρῶς, ἰσχυρῶς 11). 

ῥηγμῖνι" αἰγιωλῷ 15). 

ῥῆνες " πρόβατα 1). 

ῥηξήνορες " ἀνδρεῖοι 13). 

ῥινόν᾽ βύρσαν, δέρμα 1). 

ῥιπῆς " δρμῆς., φορᾶς, βολῆς 15). 

ῥοάς" ῥεύματα 17). 

1) Πα, μ. 48, 4110]. Ἠφβγ ἢ 5. 
ὅ) Πιαά. δ. 847, 41:01. Αρο]]οπῖι8. Ηδογο α8. 
8) Πιαά, ζ. 182. Ηδογο 8. 
) Πιαά. σ. 211. Ηδβγο 8. 

5) Πιαά. ξ. 125, Ποβγου5. 
6) ΠΙὰ4, λ. ὕ56. ἈΑρο]]οπίαβ, Ἠδβγο μία. 
7) Οἵ, Ηδβγομίαπι. ὙἹαθίαν [γαρτηθηϊαμῃ δἀποιαιἰοηίϑ 46 οἰγ- 

ΤΟ] οσία γὙΟΟ8}0}}} χρυσόρρωπις. δῖο ΠΟΧ ῥῆνες. 
8) Οοὔοχ ὁ κανθὸς τ. ν. υοα οοΥτοχὶ οχ Ηρογοι. ΠΙαά, ,. 208. 
9) Ῥαββίτη Ἰοσίίαγ, ΠΘβγ ἢ 9. 
10) Οἀγβ8. δ. 806, 41}10᾽1. Αρο]]οπία5. Ηδβυο ϊαβ. 
1) ὅ'δρρο ἰοσίίαγ ἃρά Ποιπθγαη. Ἠθβγο μία. 
12) Ῥαββίιη. Ἀρο!)οῃΐυ8. ΠΟΒγΟΙῖ5, 

15) Ἰπἰθγρτοίαι αν γοοα θα] πὶ πολύρρηνες, νἱάρ βαργα. Οἱ, Πφβγοῖι. 
) Θάγϑ88,, δ. ὅ, 41:01. Οἷ, Δρο!]οπίαηι. ἢ βγοἢΐ 8. 
) Πιαά. ε. 808, 4Π1}0}]}, Ποβγοθίαβ, ΔΡρο]]οη 8, 

10) ΠιαἊ. μ, 402. Ἡφογο 8, 
) ΠΙαά. ε. 774. 



99ὃ 

ἣς, 

ῥοιβδὲὲῖ᾽" ἀναρροφεῖ, ἀναρριπτεῖ "). 

ῥοῖζος " ῥύμη. ἦχος 3). 

ῥοδοδάκτυλος" ῥοδόχρους ὅ). 

ῥυσαί" ῥυτίδας ἔχουσαι 3), 

ῥυτῆρα᾽ ἑλκτικόν, παρὼ τὸ ἐρύειν" καὶ φύλακα ὅ). 

ἑῥωγαλέον" διεσ χισμένον ὃ). 

ῥῶπες " δασεῖα ὕλη ἣ κατάκομος καὶ σύμφυτος τόπος 7). 

ῥωχμός - ῥῆγμα γῆς ὅ). 

ἼΣ" 

Σαγγάριος" ποταμὸς Φρυγίας καὶ Λυδίας 5). 

σάκος ὅπλον, ἀσπίδα 30). 
σαυρωτῆρσιν᾽ τοῖς ςύραξιν, τοῖς ὄπισθε τῶν δοράτων 11). 

1) αι: ἱπίογργθίαυὶ ὠνωρροιβδὲῖ οχ Θάγβ8. μ. 104, 
2). ΠΙαά. σ. 961. Ἠδβυ Βα. Σ 
3). Ῥαββίπι. Αρο!]οπίαβ. Ἠθβυ 8, 
4) Πιαά. ,. 409. ἨδβγοΠΙ 8. 
5) θάγ85. ρ. 187. Φ. 178. 
6) ΠΙαά. β. 417. Δρο]]οπίι58. Ἠθβυ 118. 
7 Οαγε5. κ' 106, Οἱ, ἈΑρο!]οπίαμῃ. ΘΒ ἢ Ἰυ8. 
8) 1ΠΙαΔ. Ψ. 420, Οἱ, Δρο!οπίαπι. Ἠδβγ οἰ υ8. 
9) ΠΙαά. γ. 187. Αρο]]οηΐὰ8. Ἡθβγο 8. 
10) Ῥαβδίη), Αρο!]οπῖα5. βου 8. 
11) Νογπηΐὶ ΥἹΓἹῚ ἀοοἱ! ΘΠ ΚΘΏΙ ΠΩ Πηϑσ ἢ 06. 56} 81558 48 9108818 

Ἠοπιογὶοῖβ ἴῃ Πθβγοθϊο, Δα] θ5. ρϑυ 8 ἰγαοῖα! 8 ̓ θο θη 68 γϑγ 185 
αὐτηοάμπη) ὈοΠᾶ5 δαί πη] ρΌ586 οοπίθπθραί. Π) 6 ἨΘθγο ]ο ΠΘβοΪο, 
864 ἴῃ Ρ]ιοίϊο, 181 ᾿ΠΠΡΟΥΙ 6. ΤΘΠῚ ΤηΘᾶΠὶ ΘΟΘΙΠΏ, 5]05886 Ποιηθ- 
τῖοαθ ἴθιηθ ΟΠΊΠ68 80ηΐ [πὰ }1}}68 οἱ [ουίαβδα ΚΘΗ 5. ἃ] 116 Γ 
ἂς Ἠδογοθΐο [αϊδβοὶ ἱπαϊοαίαγαβ, οαπη 111 γϑυθὰ βουσὶ, 8ὶ 
ἰπϑρίοογθ ροίἰϑβοὶ γϑηθία ϑ0Π0}18Δ, Ναπο δαίΐθιῃ ἰθηθιηιβ ὅ0Πο- 
Ἰοη 400 γψαγίᾶπη ᾿ἰθοἰΟη 6 ΠῚ) 0518. ΑΒ ΟΡ μΔ η18 θυ ΖΔ Π111 ΘΟΙ ΠΟΥ 
γἰγὶ ἀοοι ποπάση δΔηϊ Δα ΥΘΥ 1556 γἱαθηΐγ, Σαυρωτὴρ 561η6] 
Ἰερσίίαγ ἴῃ Ἠοιηθυὶ ΟΑΥΠΪΠΙθ5, [Π|84. κ, 158: ὄρθ᾽ ἐπὶ σαυρω- 
τῆρος ἐλήλατο. Αἱ ἀπᾷ6 1} ἰογηὰ σαυρωτῆρσιν, 46 ΠΟῊ 50]11ΠῈ 
ἀρ Ῥμοίϊαπη δὶ 864. ρϑι]ποθὶ οἰΐδηη ἴῃ Ἠδβυομο ἡ οι] σοὶ 
Παθο οϑὶ ϑοιο]αβίαθ αἀηοίαιίο δ ]. ].: ἐν τῇ ᾿Αριξοφάνους σαυ- 
ρωτῆρως πληθυντικῶς. ὨΠῚΟΙ]16 δὲ ογθᾶθγθ, Αὐβιορῃμδηθη ἢΐς 
Ῥταρία 1556 ΔΟΟΙ ΒΑ. ΠΥ ΠῚ ΟΒΌΠ),, 564.ῳ ΤΟΡΟΠΘΠὴ οϑὲ σαυρωτῆρος 
πληθυντικῶς: 5011|ρ511 ΑΥΙΒίΟρΠπθ5 σαυρωτῆρσιν, απο γαυϊρϑίδθ 



896 

σάφα" σαφῶς, φανερῶς 1). 
σβέσαι" παῦσαι 3). 
σέβας" τιμή, ἔκπληξις 53). 

σήκοί" αἱ τῶν βοσκημάτων ἐπαύλεις" παρὰ τὸ σώζειν). 
σημδίνει " ἐπιτάττει δ). 

σημάντορες " ἐπιτάκτορες, ἡγεμόνες 5). 

σήματα" τέρωτῶ. σημεῖα." ᾿Αττικοὶ δὲ καὶ τὰ μνήματα ἢ). 

σθεγαρός " ἰσχυρὸς ὃ). 

σθενής " ἰσουρός, καρτερός 5). 

εσίντης" βλαπτικός 10), 
σίτου" τροφῆς 1). 

σιφλώσειεν" μέμψειεν, ἐκφαυλίσειεν 13). 

οΟΥΘ ΠΟ Ροβίροβαθιη. ἢδθο πο ἃρπου! Ναιοκία5 ἐπ ἀΐ5βου- 
ἰαϊϊοπθ ἀθ Ατὶβίορῃ. Βγζδηὶ. ρ. ὅθ. Μεὶϊὰβ ἴδ ἀθ τ ἰυάϊσαγθ 
ῬΟΞΒΘΠΊ.8, 851 δθίαϊθπι ἰ]]158θηὶ θἃ, 4186 στα πη ι]008 Α]Θχδη- 
ἀγίποβ ἀἰβραίΐαβθθ βυβριοοῦ δὰ Θάγ85. στ. 859. 

1) Ραββη. Ηδβυοβίυβ. 
2) ΠΙαά. ,.. 678. Ηδδγοβίαβ. 
8) Οάγϑ8. ζ. 161. Ηδβογομίαβ. Οἵ. Αρο!]]οπίαμι. 
4) Οάγε8. ". 219, (ἢ. Δρο]]οηίαμη. Ἠδβυ 8. 

. 5) ΠΙαά. κ᾿ ὅ8, 41101. Ἠδβγο ]υ5. 
6) Οάγ85. τ. 814. Αρο!]]οηΐα5. Ηδβγ 18. 
7) Πιαά.- δ. 581. ζ. 168, Πδβγ ΟΠ 5. 
8) ΠΙα4. ,.. ὅθ : σϑεναρή. 

9) Ηδηο ρ]οββᾶπη ἴῃ Ἠδβγοθίο υδυχιιβ (ἀδ]ου ; γϑοῖθ: δηι 
ΠΠΡτατα5 ἀθρθοραὶ εὐρυσθενής ῬΟΠΕΓΙΘ. 

10) ΠΙαά. νυ. 105. Ποργοβίαβ. Αρυὰ Αρο]]οπίαπη πᾶθο ΠᾶΡ685: 
Σίντιες: Φημί" ἴὰαπὶ βθαυϊγ Ὅμηρος φαίνεται λέγων ἄνδρας 
τινὰς ἐθνικοὺς τὴν λίμνην οἰκοῦντας, Οοἁθίθτα ΠΟ ἱπουγοβθ ρθΓ- 
βογρία, αυὰθ υἱάθ ἂρυὰ ἰἴρϑαιη. ὅθ Ἰοου!αγθ θϑὲ ἰπϑρίοθυθ 
ὙΠΠ]ΠΟΙβοΩΪ ὙΘΥΒΙΟμ6 ΠῚ Ὠ1Ϊ 1ηΔ]}} Βα Βρ Δ η 8: Σίντιες" ωϑὲο δϑηξίο: 
Ἠοιηθτὰ5 υἱάθιαγ ἰπἰθ!]Πσοτ, οοἱ. Νίδὶ ὙΠ]οϊβδοηβ οὰπὶ ἢᾶθα 
“οὐ οσγοὶ [αϊβδοὶ δα πη πὶ ἰΠΎΘΠΪ5, Υἱα ἰβδβθὶ ΟΡΙΠΟΙ ΘμθπἀΔΠ ἀΠῚ 
6586 Φηλοί ργὸ φημί. 

11) ΠΙαά, ὡ. 618, 4110᾽1. ΑΡρο]]οπία5. ΠΘογ ΟΠ 8. 
12) ΠΙαά. ξ. 142. Δρο!]οηῖα5. Ηθβγοι 5. Ογγ! 5. οβϑίδ πα : 

ἡ λέξις νεωτέρων, καὶ οἱ μὲν καωκώσειεν, οἱ δὲ μωμητὸν ποιή- 
σειεν, οἱ δὲ γέλωτα ποιήσειε" Φλῶ γάρ ἐςι τὸ ὁρμὴν ἔχω, ὅθεν 
καὶ οἰνόφλυξ. Πδεο ρ]οπίαβ ἀθβογίρία χὰ απᾶ6 ἰΘσαηΐαν ἡ 
'ῃ Μποιιοσγπς ΠΠ. 230, 
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σκαιῇ " τῇ ἀριςερῷ 1). 

σκαίροντες" χορεύοντες, σκαρίζοντες 3). 

σκηπάνιον σκῆπτρον 5). 

σκηπτόμενος" ἐπερειδόμενος. ςηριζόμενος 4). 

σκῆπτρον" βασιλικὴ ῥάβδος 5). 
ἰού ,. 8 σκηπτοῦχος " βασιλεύς ὃ). 

σκιόεντα " σύσκια ). 
σκοπέλῳ" ὑψηλῷ τόπῳ ὃ). 

σκοπιάζων" σκοπῶν . ἀποβλέπων 5). 

σκοπός κατάσκοπός τις καὶ ἔφορος" καὶ ἀποσκοπῶν τὰ πόρρω 10). 
’ ’ , 71 

σκύμνος" σκύλαξ λέοντος 1). 

σκύφος" ποτήριον 1). 

σκῶλος" εἶδος ἀκάνθης ἢ σκάνδαλον 15). 
" . -" 14 σμύξαι" καῦσαι 12). 

σιώδιγγες" μώλωπες 15). 

σμώδιξ- μώλωψ, τὸ ἐκ πληγῶν οἴδημα ᾿ δ). 

σόλον" δίσκον 17). 
σορός" μνῆμα, θήκη δ). 

, 

1) (οάθχ σκαιᾷ. [Π|Ὧἀ. π. 784. Αρο]]οπία5. δυο 05. 
"πα. σ, 672. 
3) Πιαά, ν. ὅ9. Ηδβγο 8. 
4) Οάγϑβ5. ρ. 558, 
5) Ῥαββίτη. Δρο]]οπῖαβ. Ἠδβυοῇ 5. 
6) 1Π1α4. «. 279. ἴῃ ἤπο οχοιαἱΐ σκηπτροφόρος, οοπί. Ἠθθγοι. 
7) ΠΙαά. ὡ. 107. Αρο!]οηῖα8. Ἠδβυο δ. 
8) Οάγε5. μ. 80. Οἱ, Αρο!]οπίαμη. δ ϑγοῃ!υ8. 
5) Πιαά. ξ. ὅ8. Ποβργοβα. 

10) θάγ85. χ. 596, 4101. Δρο!]]οη 5. 
11) ΠΙαά. σ. 219. Ηδογοθ 8. 
12) Θάγ85. ξ. 112. Ηδβγοβίαδ. 
13) 81. ΑὐἹβίαγομιι5. ἰηἰθγργοίαραίαν ΠΙΔ4. ν. ὅθά4 560. Αρο]]οη. 

ΑἸΐθτα ῥᾶγβ8 σοβϑᾶθ [21] υἱάθιην βϑᾶογα 6886 οἱ γϑίθγθηα δά 
Ὠχοά. 10. 7. Οἱ. Ηδβγο απ. 
1 ΠΙαά. ,, θὅ5. Ηδβγο 5. 
15) 114. Ψ. 716, Αρο!]]οηΐα8. δου 8, 
16) ΠΠΠα4, β, 267. Αρο!]οπία8. Ηδβγομίαβ. Εχ Αρίοῆθ. 
"ἢ Πιαά. Ψψ. 826, Αρο!]οηΐῃ5. 560, Αρίοπθιι. ἢ θβυο 8. 
1 ΠΙαά. Ψ, 91, Αρο]]οπῖαβ. ἨΘογ ἢ 5. 

22 
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σπάρτα" σχοινία '). 

σπεύδειν" οὐ τὸ ἐπιταχύνειν, ἀλλ᾽ ὅπερ ἡμεῖς σπουδάζειν καὶ 
συλλαμβάνειν 3). 

σπερχόμενος " ἐπειγόμενος 5). 

σπιλάδες " αἱ ἐν ὕδατι κοῖλαι πέτραι, ὡς ᾿Απίων: Ἡλιόδωρος δὲ 

τὰς παρωθαλασσίως πέτρας καὶ ἐπειλημμένας ὑπὸ τῶν κυμάτων ᾿). 

ςάθμη" τὸ σπαρτίον 5). 
ςαυροί" τὰ ὀρθὰ πεπηγότα ξύλα δ). 

ςείβοντες " πατοῦντες 7). 
ςεἰχειν " πορεύεσθαι ὃ). 
σείοντες " πορευόμενοι 5). 

᾿ φειλειόν" τὸ τοῦ πελέκεως ξύλον 10). 

ςέμμα" φςεφάνη, πλήρωμα 1"). 

ςένει" ςενάζει 15). 
ςεινωπῷ" ςενορρύμῃ, διόδῳ 15). 

ςέρνοις " ςήθεσιν 1). 
ςεροπή᾽ ἀςρωπὴ ἢ λαμπηδών '. 
ςεφάνη" ὄρους ἐξοχή 1). 

ςεφάνη" προκόσμημα γυναικεῖον 17). 

1) Πιαά. β. 150. Ηδεγοβίαϑ, ; 
2) Π|ΙΔ4. 6. 298, 4110]. Ηδβγομίαβ. Οοπ, 1,ϑῃγβίαπη ἀ6 Αὐὶ- 

βίδγομο ρΡ. 122. 
8) ΠΙα4. Ψ. 870. Αρο]]οπία8. ἨΘϑΥ 5. 
4) Οαγ88. ε. 406. Αρο!]!οπία8. ΠΘΒΥ σα 8. 
5) ΠΙαα. ο. 410. - Οἱ. Ηοογοβίσμι. ' 
6) 144. ὠ, 4 2. Θάγβ85. ξ. 11. Αρο!]οπίαθ. Ηδβγο 8. 
7) ΠΙαά. λ. ὅ84, Ηδογοθ]α8, 4] τηᾶ]0 περιπατοῦντες. 
8) ΠΙ184, β. 888. Αρο!]οπίαβ. ΠΟβυοἰα8. 
9) Π||Δ4. β. 287. 
10) (άθχ ρϑιρογὰπὶ φςελεόν. Θάγββ. ε. 254, Δροϊίοη. Ἠθβυοῆ. 
11) ΠΙαά. ἁ. 14. γοσαρα!απη πληήρωμμῶ ΡΘεγηθὶ δα, ἱπιθυργοια- 

ἰἰοποπὶ υουδὶ ἐπεςέψωντο 
1) ΠΠα4. υ. 169. Ηδβγοϊι 8. Ν 
1) ΠΠΙὰ4. γ. 145. Οὐάοχ ςφενωπός" ςενορύμη διόδων. Οοιτοχὶ 

οΟ]]αῖο ΠοβγοΠΐο. 
14 Πιαά. γ. 194, 
15) ΠΙαά,". λ. 66, ΠαΒγο  υ8. ΐ Ἵ 
10) ΠΙαΔ. ν, 158. Λρο!]οπῖα8. ἢ ϑγο εἰ υ8. 
17) 1144. σ. 597. γ. 12. αἱ οἵ, Θο.91, Δρο]]οηΐβ, ἩΘΘΥΟ Ἶι18. 
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ςήλας" θεμελίους 1"). 
ςιβαρόν" ἰσαυρὸν 3). 

ςόμαχος" λαιμός 5). 

ςοναχάς " ςεναν μούς 3). 

ςονόεσσα" ςενωγμὸν ἔχουσα 5). 
ςόνος " ςεναγμός δ). 

ςορέσαι" ςρῶσαι 7). 

ςρόμβος" ῥόμβος, ἀπὸ τοῦ περιφέρεσθαι ὃ). 

ςροφάλιψγι" τῇ συςροφῇ 5"). 

συγεῖ᾽" μισεῖ ἢ φοβεῖται 19). 
ςυγερῷ " μισητῷ ἢ φοβουμένῳ 1"). 
ςὐξ' κρήνη ἐν “Αἰδου, ὅρκος θεῶν 132). 

ςυφελίξαι" σεῖσαι, κακῶσαι, διῶξαι 15). 

συβώτης " χοιροβοσκός 13). 

συμφράδμονες" σύμβουλοι 15). 

συναγείρων" συνάπτων, συνάγων 158). 

ὀμ συνηρμοσμένη., συνήθης 17). 

σύριγγος" αὐλοῦ ἢ δορωτοθήκης 1). 

συφεός" τόπος ἊΨ αἱ σύες τρέφονται 15). 

1) Πιαά. μ. 259. Ηδβγομιαβ. 
τὸ " Ἀρο]]οπία5. Ηδβυ ἢ 8. 
3) ΠΙαα. γ. 292. Οἵ, Δρο!]οπίαπι. Ηδβγοῃίυβ. 
ἅγ ΠΙδα. 3. 39. ΠοβγΟΠΠ5. 
5) Θάγϑβ8. ρ. 102. Ἠδβγο 8. 
6) Ῥαββίτη ἂρ ἢοιηθγυμη. 
7) Πιαά. ὠ. 644, 411ῦ΄. Οἵ, Αρο!]οπίαμι. 
8) Πα, ξ. 418, Αρο]]οπία8. ΗΘ δυο 8. 
5) Πια4. ᾧΦ. ὅ05. Αρο]]οηϊα8. Π βγο ίυ8. 
ηχώ ΠΙαά. «. 186. Αρο!]οπίαΒ. ἨθϑγοΠἰυ5. 
1) ΠΙαά. σ. 209, 41101. Μα]η ὁ. ἨΘβγοιῖο ἐὐολζως 
12) Ραββί. (Ὁ. Ἀρο]]οπίαπη.. Ἠ βγοἢ 18. 
15) ΠΠα4. ἁ, ὅ81. Αρο]]οηῖα8. Ἠδβυ ἢ μ8. 
1ὴ Ῥαββίπη ἂρ Ποιηθσαμη. ἢ βυο 8. 
16) ΠΙαα. β, 872. ἨδβγοΒ 8. 
16) Πιαά. δ, 90. ΗοεγοβίυΒ. 
17) Θάγ95. 6. 99. Πεβγομίυ. 
18) ΠΙα4. τ, 887. Αρο]]οπίαβ. ΠΕΒγΟΠΙ5. 
10) Οάγ585. ξ. 15, 4}10΄1. Ηφθγ 5, 

22. Ὁ 
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σφάραγον " ὃ ᾿Απίων φάρυγγα, ἀπὸ τοῦ περὶ αὐτὸν γενομένου 
ψόφου 1). 

σφέτερα " τὰ ἑαυτῶν 3). 

σφέτερον" τὸ ἑαυτῶν ἢ τὸ ἴδιον 5). 

σφετέρῳ" τῷ ἑαυτῶν 1). 

σφῆλαι" πλανῆσαι, βλάψαι, ἀπατῆσαι δ). 
σῷφιν" αὑτοῖς δ). 

σφυρά" τὰ περὶ τοὺς ἀςραγάλους ). 
, ’ ! Δ 2 ἢ σοδν Ἀι 

σχεδόν" πλησίον, πέλας ἢ ἐκ χειρός ὃ). 

σχέτλιος " ὀδυνηρός, χαλεπός, ἀγνώμων, ἀτυχής, δεινοπαθής, 

ἄδικος, ἄπορος, θλιβόμενος, τλήμων, ἀπεχθής 5). 
᾽ Η Ψ θέ 10 τ σχήσειν" ἀνθέξειν 10). 

σχήσεσθαι" ἐπισχεθήσεσθαι 11). 

σχήσουσιν" σχῶσιν, κρατήσουσιν, ἐφέξουσιν 13). 

σχόμενος᾽ κατασχὼν ἢ κατασχεθείς 15). 

σχών" κατασχών 13). 
- - ν ; . ν - - , , Ν 

σῶμα" πᾶν τὸ τεθνηκός" τὸ δὲ τοῦ ζῶντος δέμας λέγεται, διὰ 
τὸ συνδεδέσθαι τῇ ψυχῇ. ὡς εἶπεν Ὅμηρος 15). 

Α ΡᾺ 

Ὑ2 ταὐτὰ 1. 
ταλάσσῃς " ὑπορείνῃς 17). 

) Πιαά. χ. 8328. Ποβγομῖαβ. ΔΡρο]]οπὶὰβ τ. σφαραγεῦντο, 
) Θάγ88. ἁΦ. 274. Ποβ ΟΠ α8. 
) Πιαά. ρ. 287, ΠδΒγ ΟΠ Ιυ5. 
4“ Πα. ρ. 822. 
) ΠΙαά, ψ. 719. Ἠδβγοθ]8. 
) Ραββίιη. Ἠδβυοπ]β. 
) πᾶ. ζ. 117. Ηδβγοβίαϑ. 
) Ραββίιη. Ἠβυο 8. 
9) Ῥαββὶπι, Δρο!οηϊὰ8. Λρίοπθιη ἰαυάαὶ. (, Ηοογοβίαπηι. 
10) ΠΙαάἊ. μ. 4. ἢδβγο αβ. 
11) ΠΙΔ4. μ. 107. Οἱ, Ποβγοβίαμ. 
12) ΠΙαά, λ. 820. Αρο!]οπίαβ. ἨΘβγ 5. 
3) ΠΙαα, μ. 298. Δρο])οπίυ8. Ἠθβυ ἢ 8. 
14) Θάγϑ89. “«,.᾿ 187. 
152 Δρο!]οπίαβ. ΟἿ, 1, ἢ γβίαιη. 6 Αὐὶβίαγομο μ, θὕ. 
16) Πμοοἷβ ἱπηππηθγὶβ. ΔΡο]]οηΐ5. ΠΟΥ ἶ 8, 
1) Πϊαὰ. ν. 829. Οἵ. Δρο!]οη. Ἠρδγοῖι, (οάοχ ΡῬ]ιοὶ.: ταλάσης. 
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ταλασίφρονω " ὑπομονητικόν 1). 
ταμίαι" ἔφοροι, φύλακες, ταμιοῦχοι, διοικηταί ἢ). 

ταμίης " δεσποίνης 5). ὴ 

τανύπεπλος ἐπιμήκη πέπλον ἔχουσα, ἐξ οὗ καὶ τὴν Φοροῦσαν εὐ- 
͵ νϑ ς “ἡ 

μήκη εἶναι δηλοῖ ἢ). 

, σανύηκες " τεταμένην ἔχον τὴν ὠκμὴν ἣ αἰχμὴν ἠκονημένην 5). 

τανύπτερος" παωρατεταμένα πτερὰ ἔχουσα 5). 

ταρβεῖ " φοβεῖται Ἴ). 
τωρβεῖ καὶ τάρβος" εὐλάβεια, Φόβος ὃ). 
τάρταωρος" ὃ κατώτερος τοῦ “Αἰδου τόπος 3). 

“ -ἶ Ν Ν Ν -" Υ 10 

τάφρος" τὸ περὶ τὸ τεῖχος ὄρυγμα 1). 
τέθηπα ᾿ καταπέπληγμαι 1)). 

6 " 3 9 ͵ Ι 3 

τεθηπότες " ἐπτοημένοι, δειλιώσωντες 13). 

τέῤναθι" προστωκτικόν 13). 
6 , κ ύ , ΕΣ 14 

τεθυωμένον " τεθυμιώμεένον, εὐῶδες 11). 

τείρει" κατωπονεῖ ᾽5). 
τέκμωρ᾽ τέλος. μόρον, θάνατον "5). 

τέκος " τέκνον 7). 

---..---.. 

1) Πιαά. δ. 421. Ποβγοβ 8. 
2) ΠΙαά. τ. 44. Ηδβγο 5. 
 Μαϊπη οὐ ἢδδγοθο ταμίην" δέσποιναν. [Π|δἀ. ὡ. 502, 
1 Ῥαββίπη. ἀρο])οηῖα8. Ἠβυ 8. 
ὅ) Ῥογρογαη Οὐάθχ τανύμηκες, οἷ. Ὠοργαθαμῃ: ἰαπὶ ἔχων. 

ΠΙαά, πσ. 475, 41}101. Δρο]]οπῖυ8. Π βυο υ8. 
5) 5196 4υοααθ Αρο!!οπίαβ, οἱ Πδδυοῃ!α5. πη 51Π}1}}} ᾿πΊΘΓΡΓΟ- 

ἰαίίοπο, 564 Ἠοιηοτιί5 ἰδπίαπι Ὠὰθοὶ [Ὁ πΠ|ὰ8 τανυσίπτεροι, τανυ- 
πτερύγεσσι οἱ τανυπτέρυγι. 
7 ΠΙαά, ν. 285. Ἠδβυομ!υβ. 
δ) Πα. ὠ, 1092. Ηδργοβ 8. 
9) Πιαά, 6. 481. Ἠοβγο θυ. 
10) Ῥαββίηη. Ἠθβυ 8. 
11) θΘάγε5. ζ. 168. Αρο]]οη!8. 
12) Πιαα. δ. 245. Λρο!]οηία8. 
19) (οάθχ τέῤνωσο. Οὐοτγοχὶὶ Οορείαβ. [Π|ὲὰ. χ, 56. 
14) (οάοθχ τεθυωμένοι. τεθυμιωμένοι, εὐώδεις. [1], ἕξ, 172. 

Ῥτοῦϑβ ἰάθη υἱϊϊαμη ἴῃ Δρο]]οηΐο. 
15) 144. δ. 515, 4101. Ηδβγ μία. 

. 18) Ραββίπη ἀρὰ Ποιπογαιη. Ἀρο]]οηΐ8, ἨΘβγο ἰα5, 
" Ῥαββίπι ἀρὰ Ποπιθῦθπι. 
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“τεκτήνατο' κατεσκεύασεν ") 
τέκτων" κοινὸς τεχνίτης, ὃ λιθοξόος, καὶ ὃ τῶν ξύλων ἢ). 

τελαμῶν" ὃ ἀναφορεὺς τοῦ ξίφους καὶ τῆς ἀσπίδος 5). 
τελέθει! " ψίνεται ἢ). 

τελέθουσι" γίνονται, θάλλουσιν ὅδ). 
τελέει " ἐπιτελὲς ποιεῖ δ). 

τελευτῆσαι" τελέσαι ἴ). 

τεμένη" ναοί, ἱερώ, ἢ τὰ ἀφωρισμένα κατὰ τιμὴν χωρίω ὃ). 

τένοντας " τρωιχήλου τὰ διωατεταμένα νεῦρα 5). 
τέρεν" ὡπαλόν 19). 

τέρετρον " τρυπάνιον ᾽᾿). 

τέρμα" τέλος, ὅρος ἢ καμπτήρ ἢ). 

τέρπεσθον" τέρπονται, δυϊκῶς 15). 
τερπικέραυνος" ὃ τοῖς κεραυνοῖς τερπόφενος Κ᾿: 

τερπωλήν " τέρψιν 1). 
τέτυκται" κατεσκεύαςαι ᾿δ). 

τέτηκα ἔτηξα ἢ ἐτάκην 17). 

τέτλαθι" ὑπόμεινον 15). 

“Ἄ 

" ΠΠΙαα. ε. 62, Ἠδβγο λα. 
2) Ῥαββῃ. (ἷ. Αρο!οπίαμα. ἢ βγο 8. 
3) Ῥαββίη ἂρ Ποιμθύαπι. Ἀρο!]οηΐαβ8. ΠΘΘΥ ΟΠ Ϊ 05. 
Ἢ) ΠΙαά. γ. 282. Ἡδβγομίυβ. 
5) 1Π|δα. ᾧ. 468. 
6) οάοχ τέλλει" ἐπιτέλλει, ποιεῖ, αυοα οοτγοχί. Θάγϑ5. β. 

206, 4}10].. 
7) Θάγ88. γ. ὅ6. Ηδβγοβίαβ. 
8) Οάγβ8. λ. 184. Ἠδβγοβίυβ. 
9) Οοἀέχ τραχήλους. Οάγβ5. γ. 490. ἈΑρο!]]οπία5. ΠΟ ο ἶα8. 

ΟἹ. φυαοχφαθ 1 οχίοοη ΒδομιηδηΗ]. 
10) Ραββί). ἈΑρο]])οηαβ. ΠΡ ΟΠ] 8. 
1) Οάγ85. ε. 2460. Αρο]]οπῖα5. Ἠβγο 8. 
) Πιαά. Ψ. 4602. Οἴ, Πεβγοβίυμ. 
) Πιαά. δ. 10 
) Ῥαβϑίπι ρα Ποιηοση. ΔΡρο]]οπΐα8. ἨΘϑγ οἰ 8. 

15) Οάγ58. σ. 57. Ἠδογο 5. 
) Οοάοχ τέτευκται. Οοτγγοχι Οοθοῖυ9. ἨΡΥΟΠ 5. 
) ΠΠΔα. γ. 176. 
) Θάγε5. ν. 18, 410]. 
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τέτληκας ὑπέμεινας 1). 
τετρίγει" ἔτριζεν ἢ ποιὸν ἦχον ἀπετέλεσεν 2), 

τετριγυῖϊα  τρίζουσα 5). 

τετρηχυῖα " τετωραν μένη ἢ). 

τετύκοντο" παρεσκευάζοντο ὅ). 

τέτυκται" κατεσκεύαςαι δ). 
τυκτόν᾽ χειροποίητον 7). 

τεῦξαι" κατασκευάσαι ὃ). 
τεύχεα" ὅπλα, σκεύη ὃ). 

τεχνήεντες" δημιουργηθέντες ᾽5). 

. χῇ᾽ ταύτῃ ἣ δέξαι 1}). 

τῇδε᾽ ταύτῃ ἢ ἐνταῦθα ἢ ὧδε ἢ ἐνθάδε 13). 

τήθεχ" ὄςρεω ""). 

τηκεδόνι" τῇ φθίσει 13). 
τηλεδαπός: μακρὰν ἀφεςηκώς 1). 
τηλεκλειτοί" ἄγαν ἔνδοξοι 15). 

τηλεφανής" μωκρόθεν φαινομένη 17). 

τηλόθι καὶ τηλόσε" πόρρω, μαώκρᾶν 1). 

1) (οάοχ τετληκῶώς " ὑπομείνας, χυοά ΘΟΥΓΕΧΙ. Πιαὰ. χ. 338. 
3) Πιαά, Ψ. 714. ΗδβγοΒίυΒ. 
3) ΠΙαά. Ψ. 101. Ηδβγοβίαβ. 
ἢ Πιαα. γ. 546. 
5) Ῥαβϑίιη ἀρὰ Ποιπογαμῃ. (Ϊ. Αρο]]οπίαμη. ἢ βγο  α5. 
6) γΙά6 βυργᾶ. 
7 Ὁ οάοχ τευκτόν. 1114. ε. 851. Αρο!]οηα5. ἨΘογο βία. 
8) ΠΙαά. ε. 449, 4}101, 864. [οΥπηὰ ὙΘΥΡῚ αἰγοτβα. Ἠδβυο 8. 
9) Ῥαββίη. Αρο!]οπίαβ. ἢδβυοῃ 8. 
10) (οάθχ τεχνηθέντος " δημιουργηθέντος. Οορεοίυβ: τεχνήεντος: 

ῬΟΓἤοΙ68. Θπηθη αἰ ἱοηθ ΒΟΥ θΘηἋ0 τεχνήεντες, Ὠδη) σ]οββὰ τϑίδ- 
τοπάα οδὶ δὰ Θαγ85. 6. 297. 
11) Δά α]τογᾶπι ΠΡΘΕΜΉΜΕΝ τοίου Οάγ85. ,. 847, «]108 Ἰοδος; 

ῬΓΙΟΥ 5] 9} 1} οαἰ10 ιτϊὰ οϑὶ. Ἀρο]]οπίυβ. Ἠδβυ ἢ, ἱ 
ρ, Οάγ585. ζ. 178. Πιαά. μ. 845. Οἵ, Πορτγάθαμπι, Ποογοβίαβ. 
19) (οὐθχ τήθεωι" ὄςρειω. [1ἸΔ. π. 746. το ρητι 
Ἢ Οάγ585. λ. 200. ἨδβγοΒ 8. 
16) Οἀγ55. ο. 224, ΕΓ, Αρο!]οηίυμῃι. ΠΟ ΤΝ 
16) ΠΙα4, ζ. 111, 4101. Ηδβγο 8. 
1 Οάγε5, ὠ. 88. Αρο!]οηία8. Ἠβγοβίυβ. 
18) Τὴ ταππααθ 5ᾶθρα ἰδσίίαν ἀριὰ Πομηθγίιμη, 
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" 

ἢ Ὁ 

τηλύγετος " μονογενής " καὶ τηλύψετον" (μονογενῆ 1). 

τιθαιβώσσουσι" τιθέασι 3). 

τιθέντες " ποιοῦντες 5). 
τιθήνας " τροφούς 3). 

(6 - »"Ὕ5 

τίθησι" ποιεῖ ὅ). 

τίνειν " διδόναι 5). 
’ ὸ 9 , 9 νι τινύμενος" ἀπαιτούμενος, ἀποδιδόμενος 7). 

τίνυνται" τιμωροῦνται ὃ). 

τίοντες " τιμῶντες 5). 
τῖσαι" ἀποδοῦναι 13). 
τίσειαν " ὠποδοῖεν 11). 
τίσις" τιμωρία, ἀπόδοσις, ἀνέκτισις 12). 
ἜΜΕ ΕΝ ΡΤ ΤΙ τίσω" ἀποδώσω 15) . 

7 

τίσωσιν" τιμήσωσιν, τιμωρήσωνται 13). 

1) ΠΙα4... 148. 478. Οἵ, ἈΔρο!]]οπίαμη. Ἠθογο ἰυ5. 
ὅ ἀοάοχ τιδαιβώσσειν" τιθασεύειν. Ἠοτηθταβ. γοοα θα] μη 56πηοὶ 

ὈΒΌΓΡΑΥΙ, ποηρα Θάγδ5. ν. 106. ΠΙυὰ τιδέασι ρου πὶ δὰ οἰἷγ- 
᾿ τηο]ορσίαπι γογῦ]. Οἵ. Αρο]]οπίαμη οἱ Ηθβογομίαιη. Αἀα6 Εἰ αβ αἰ πὶ 
Ρ. 1750. 4ἀά οἱ 1245, 22. 

8) Πιαά. ε. ὅ84ά. Ἠδβγο ΙΒ. 
ἅ) Πιαά. ζ. 152. Ἠδβγοβίαβ. 
5) 1Ππδά. λ. 5292, 41101. ἨβγοΠΙα5. 
6) Πιαά. γ. 289. Ἠδβγο 8. 
7) (οάοχ τιννύμενος. Οαγ55. ὡ. 826, Ηδβγομίαβ. 
8) Οοάοχ τίννυνται. [Π|Δἀ. τ, 260. Αρο]]οηϊα8. ΠΘβγο ἰα8. 
9) ψουρυπὶ τίειν ἀρ Ἠοχηθγαμη 584115 ἰγθαῦθη8 δϑὶ, 864 [ὈΥΠηὰ 

τίοντες ὩῸΠ ἰαρσιγ ἃραα οαηι; Ὠαθθιη5 τίουσωι Οἀγ88. χ. 42, 
τίουσι Οάγ85. ν. 129, «]1Δ. ΕἼΘΕ ροίθδὶ αἱ ἃρυὰ μοί πὶ 
ἸΘΓΙΙ Πδῖ]ο ἴῃ ΟΟΥΓαρίθΙἃ 811: δ στϑροπὶ αἀθθθαὶ τῆον ΥὙ8] 5 π|}}6 
4014, 564. ΠΟΠ Ῥ͵ΘΠΊΟ ϑϑρ᾽ οἰοπθίῃ [|84. ἁ. 474 μέλποντες Ἕκό- 
εργον ΟΠ ἰθοίαπι [1556 τίοντες. 

10). Θάγοθθ. μ.: 578. 
" Πα, ὦ. 42. 
1) Οάγβ885. ἁ. 40. ΕΟ, Δρο]]οπίαπι. ἢ Θβ οἰ υ8. 
1) Οάγ85. 6. δῦὕ6. ἨδΒγΟἢ 8. 
1) (οάοχ τιμωρήσονται. ϑο]θηΐὶ 4υϊάθη) σγαμπημηαιϊοὶ ΡΓῸ [αἰ Ὶ5 

ἴη ἱπιθγργοίδιοηθ ΡΟηΘΙ6 Οἱ ΠΟΙ γ 08 ΔΟΙ βίου πι., 86], 4 υδη- 
ἴ1Π0 Τ]ΘΠλΪηἰ, ΘΟ ΤΥ πὶ ΠῸΠ ἰπγθηϊταν: οἷ, Γοῦοθοκ, ῬΕγυ πίοι. ᾿ 
ρ. 723. ΠΙα4, «. 610. 



τίω τιμῶ "). 
τλήμονος " ἐλεεινοῦ 3). 

τλῆναι" ὑπομεῖναι ὃ). 

τλήσομαι" ὑπομενῶ Ἴ). 
τιῶήδην " τμητικῶς 5). 

τοκήων γονέων ἢ τέκνων ὃ). 

τολμήεντι " ὑπομονητικῷ 7). 

τολυπεύειν " ἐξεργάζεσθαι" τολύπη γὰρ ἡ ἐργασίᾳ 8). 

τολύπευμα τὸ κατασκευαςὸν καὶ πεφιλοκαληένον ἔριον 5). 

τόνδε" τοῦτον 19). 

τὸ ῥα ὥσπερ δὴ οὖν, ὅπερ οὖν 1). 
τανθαδαύαϊ" κατασκευάσασθαι 13). 
τοὔνεκα " οὗ χάριν ἢ τούτου χώριν 1). 

τόφρα" τέως 13). 

τραφερή" ἡ ξηρὰ γῆ “). 
τρήρωνα " δειλήν 15). 

τρήρωσι᾽ δειλαῖς 1). , 

τρίγληνα" ὃ μὲν Ἡλιόδωρος τρίκορα " γλήνη γὰρ ἡ τοῦ ὀφθαλμοῦ 

κόρη" ὃ δὲ ᾿Απίων πολύγληνα, τὰ θεᾶς ἄξια ἴδ). 

σπρ. δ' 357 
2) πὰ. Φ. 450: τλήμονες. 
5) Οοηΐ. Αρο!]οπίαμη. Ηβυο  α5, 
4) Οοάοχ ὑπομείνω. 11Π|ὰὰ, γ. 506. 
5) Πιαά. η. 262. Οἵ, Αρο]]οπίαμη. Ἡδβυο ἰυ5. 
6) Οοπίυπα!: τοκήων οἱ τεκέων. 
Ὅ Πιαά. κ. 20ῦ. 
ὅ) Θάγς55, δ. 490, 41101. ΑΡροΙ]]οΠ 8. 
9) Ηαθο σἱοββ οοπίμπραπαα δϑὶ ΟἿΠῚ ΘΌΡΘΙΙΟΥΘ, αἱ ραϊίοὶ 6 

560]. δά Θάγε5. δ. 490. 
10) Ῥᾷββίμη. 
.ὴ Πιαά, ξ. 172, Ἠδογο  υ5. 
τ Πιαά. Ψ. 205, Θάγϑε5. ε. 209. Ο. ἰἀπηθὴ Δρο]]οη, ΡΝ ἧς 
75) Ῥαββίπι ἀρ Ἠοιηογαπι. ἢ βγοΠἰυ5. 
14) Ῥαβϑίπι. Οἱ, Δρο!]οπίαιη. ἢ βγο α5. 
15) Οάγ55. υ. 98. Αρο]]οπία5. ΠΘβγ οἰ 5. 
75) Πιδά. Ψ' 8ῦὕ. ΔΛρο!]οπα5. Ἠδβγο  υ5. 
17) ΠΙαά. ε. 778. ἈΑρο!]οπία8. Ηδβγομίμδ. 
1 Πα. ε 182, Ἠδφογοῆϊας 566 ΡΙαγΙθ5. Ἀρο!]]οπίμ5, 
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. ι 

Τριτογένεια " φοβερά, καταπληκτική ἢ). 

τρίχα" τριχῶς 3). 

τριχθά " τριχῇ 5). 

τρόφι κῦμα" τεθραμμένον κῦμω ὅ). 

τρυφάλεια" περικεφαλαία 5). 

τρύχϑυσιν " ἐλαττοῦσιν δ). 

τρώκτης᾽ ἐκ παντὸς κερδαίνων᾽" οἷον ὠποτρώγων ἢ). 
τυκτόν " χειροποίητον ὃ). 

τυπαῖς " πληγαῖς 5). 

τυπείς" πληγείς, τρωθείς 19). 

τυπεῖσιν" τρωθεῖσιν 11). 
τυπῇσιν τρώσεσιν 13). 

τυτθόν" ὀλίγην ἢ μικράν 15). 

τύψας" ἐκ χειρὸς πωτόξας 15λ. 

τύψον" τρῶσον 15). 

ΤῸ δ" διὸ δή .). 

ἢ ἤνς 

Ὑάδες οἱ ἐπὶ τῶν κεράτων τοῦ ταύρου ἀςέρες 11). 

ὑακίνθινον" ὑπομελανίζον, πορφυρίζον 15). 

) Ῥαβϑί, Οἵ. Αρο!]οπίαμη. Ἠβυ ἢ 5. 
) Οάγβ85. 6. ὕ06, 84|10|. ἨδβγοΒ Ια. 
Ὶ Πιαά. β. 668, 41101. ἈΑΡο!]]οη 8. 
4) Πιαά, λ. 507. Πθογοθ!α8. ΟἿ, ΑΡρο]]οπίυμη. 
 Ῥαββίπι. 
) Θάγ588. «. 248. 
7 Οάγ55. ξ. 289. Δρο]]οπῖ8. Ἠδβγ οἱ α5. 
8) Οάγ55. ὃ. 627. ΠΙαά. ε. 881. Αρο]]οηίαθ, Ἡδβγοϊίπ5, 
9) [ρὲ τυπῇσι. [Π|214. ε. 887. ἩΘΒγΟἾ 8, 
10) Ῥᾳββῖη. Αρο]]οπῖαβ8. ΠΥ ἢ 08. 
11) Τμοσο τυπείης᾽" τρωθείης. [1|ὰ4. ν. 288. 
12) ΠΙαά. ε. 887. Ὑἱ46 βιργᾶ. 
18) Ῥργρθγαμῃ ὕοάθχ τυτόήν, Ἠδπὶ σ]088ἃ τοί θσθη]ἃ οὶ αὐ Πδά, 

«. 480. ἩδβγοΒ 8. 
14) ΠΙαά. υ. 462. Αρο]]οπῖα8. ΠΟΒΥ ΟΝ Ϊ8. 
15) ΠΙαά. ε. 850. Ποβγολΐυ5. 
16) ΠΙα4. ε. 209. 676, 
17) Πα. σ, 486. 
8) Θάγε5, ζ. 251, ψ. 105. Ἠδογ οἰ», 



Β, ΄," « 

ἕ ᾿ Ἵ Ἵ ] 

1. ΚΣ 

947 

ἁάλιος" πολέμιος ᾿). 

ὑγρὰ κέλευθα " τὴν διὰ θαλάσσης ὃδόν 3). 

ὑδρηλοί " κάθυγροι ὃ). 

ὕδρου " ὄφεως 3). 
ὗε" ἔβρεχεν 5). 
υἱωνός " ὃ τοῦ υἱοῦ υἱός δ). 
ὑλακόμωροι " ὕλωκτικοί, οἱ περὶ τὸ ὑλακτεῖν πονούμενοι Ἴ). 

ὑλήεσσω" σύνδενδρος ὃ). 
ὁόμενος " βρεχόμενος 5). 

ὑπαλύξας " ἐκφυγών 1). 

ὑπάλυξις " ἔκκλισις 13). 
ὕπαρ" ἀλήθεια, οὐκ ἐν ὀνείρῳ 13). 

ὕπατε κρειόντων " βασιλεῦ βασιλευόντων, ἐξοχώτατε, μέγιςε 15). 

ὕπατον ὑψηλόν ᾽ἢ). 
. ὑπέδυ " ὑπεισῆλθεν 15). 

ὑπείξομεν" παραχωρήσομεν δ). 

ὑπέμβρυον" τὸ ὑπὸ τῇ θηλαζούσῃ νεογνόν 17). 

ὑπένερθεν. ὑπρκάτωθεν δ). 

ὑπέρβιον ὑπερβίως,, οἷον ἄγαν βιαίως, ἢ ὑπερβαλλόντως τῇ βίᾳ, 

ὑπερήφανον 5). 

1) Ιπηὸ δπηθπάα ᾿Ενυάλιος, [1Π|δὰ. ρ. 211, 4110]. 
2) ΠΙα4, «. 512, 4101. Αρο]]οπίβ8. Ἠβγοίυβ. 
3) Οάγε5. ν.ὄ 155. Αρο]]οπῖαβ. ἢ) 5. 
ἢ Πιαά. β. 722. Ἠδβγο 5. 
5) Πιαά. μ. 25. Ποβγοβαϑ. 
5) ΘάγΞε5. ὡ. δ14. Ἠδβγομ 8. 
" Θάγ55. σ. ἅ. Ἠθδγομυβ. Ἀρο]]οηΐα5, ἃρυὰ αυθηλ τη8]6 πε- 

ποιημμένοι Ῥτὸ πεπονη μένοι. 
δ) θάγε5. .. 24, Αρο]!οπῖα5. Πβγο 8. 
᾿}. αὐγάς; ς. 151, 
10) Πιαά. λ. 461. ἨΗδβγο 5. 
11) Πιδὰ. χ. 270. 
12). Ποβρίοἱ! ἰογίαθβο δ4 Οἀγ85. τ. δ47. 
15) Πιαά. ὁ. “51, 4110]. Ποβγο 8. ΑΡο]]οη 5. 
ἢ 11|84, ε. 706. 
15) Ή4γ85. κ- 298. Ἠδβγομ 5. 
10) Πα. δ. 62: ὑποείξομεν. 
17 θάγ55. . 24δ. ἨδβγοΠΙυ8. 
18) Ῥᾷφοη. Μία] ὑποκάτω. 
19) ΤΠ.4, ρ. 19, 4101. Ηδφβγομίυ5, 
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ὑπερδέα" ὑπερβαλλόντως ἐνδεᾶ, οἷον πάνυ ἐλάσσονα κατὰ δύναμιν). ὴ 
ὕπερθεν" ἐπάνω 3). 

ὑπὲρ θεόν" ὑπὲρ θεῶν βούλησιν 8). 

ὑπέρθορον - ὑπερεπήδων ἢ). 

ὑπερίονω " ὑπὲρ ἡμᾶς ἀνατέλλοντα ὅ). 

ὑπερμενέω" ἰσχυρότερον λίαν 5). 

ὑπέροπλον - ὑπερήφανον 7). 

ὑπέρτερον " κρεῖττον ὃ). 

ὑπερώησαν " ὑπεχώρησαν 5). 

ὑπηνήτῃ  ὠκμαίῳ, ἄρτι γενειῶντι 19). 

ὑπηοίη" ὑπὸ τὸν ὄρθρον 11). 

ὑπίσχεται" ὑπισχνεῖται 1). 

ὑποβλήδην" ὑποβάλλων λόγον, ὑποκρουςικῶς ἐπιλέγων 13). 

ὑποδεξίη " ὑποδοχή, τὰ πρὸς ὑποδοχὴν ἐπιτήδεια 13). 

ὑποδιιώς " δοῦλος 15).᾿ 
ὑποθήκαις παραινέσεσι 18). ι 
ὑποθημοσύνη" διδασκαλία 17). 
ὑποθήσομαι" διδάξῳ 1). 

1) ΠΙαά. ρ.᾽ 880. Πδδγομ 5. 
2) Ῥαββίτη. Ἠοεγομία, 41 580]6 πὶ ΥἹΔ1Ὸ ὑπεράνωθεν, Οἷ, νοῦ. 

ἐρυΤΈρίεν. 
3) 1Πᾶά. ρ. 527. ΗδΑγο ]α. 
Δ) Οοάεοχ ὑπερθορών- ὑπερπηδῶν. ΠΙαά. (. 416. Ἠογο 08. 
5) Ραββίῃηι. ἨΘϑγοβία8. 
6) (οάεχ ἰσχυροτέρα. [1ἰΔα. β. 8560, Οἵ, Αρο]]οη. Ἠδβγομίαβ. 
7) ΠΙαά, ο. 185. Ἠδβγο δία. 
8) 1184." λ.. 290. 
9) ΠΙαα, 6. 122. Αρο!]]οπία5, Ἠδβγο 8. 
10) Πιαά. ὠ. 548. Δρο!]οη 5. 
11) (οάοχ ὑπ᾽ ηοῖ. Ῥοίου ἃ Θάγε5. ρ. 25. Πδογο Ια. 
12) Πιαά. ψ. 209. Αρο]]οπῖα8. Ἠθβυο 5. 
18) Οοάοχ ἔτι λέγων. ὕοΥγ. Πορτγαθαβ. 1114, ἁ. 292. Πθϑγοῖι. 
14) (οάθχ ὑποδέξηι - ὑποδέχη. Οοττγοχὶὶ Οοροίαβ. Πα. ω. 75. 

ΔΡΟΙ]οΠ 8. 
15) Οἀγ85. ὃ. ὅ806. ΔΡρο]]οπΐα5. ΠΟβγο μία. 
16) (οηΐ. σ]οβϑδᾶπη 84 αθπίθιη. 
1 Ἐχ ΔΛρο]]οπῖο οἱ ΠΟΒυΟμΟ 41ὸ5 ΟΟΠΪΘΓ, ἂρραᾶγοὶ ἢᾶπο 
Ἰοϑβᾶμη ΘΟΠ ΠσΟΠἀὯΠῚ 6886. ΟἸΙΠῚ ΒΈΡΟΓΙΟΓΟ οἱ τοίουυι δὰ Πδα. 
, 412: ὑποθημοσύνῃσιν. 
1) Οὐ γο5, ἁ. 279, (ΟἿ, Ποβγοδίαη. αυΐ ριαοίουθα ἴῃ ἀπίπηο 

σ 
σ 
0 
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ὑπὸ χρασίν" ὑπὸ ταῖς κεφαλαῖς 1). 

ὑποκρίνονται " ἀποκρίνονται 3). 

ὑποκυσαμένη " ἐγκυμονήσασα ὃ). 

ὑπώπιω" ἀπὸ μέρους τὴν ὄψιν 3). 

ὑπόσχωμαι ὑποβάλωμαι δ). 
ὑπότροπος" ἐξ ὑποςροφῆς 5). 

ὑποφῆται" ἱερεῖς, προφῆται, χρησμολόγοι 1). 

ὑποφθάς φθάσας, προλαβῶν ὃ). 

ὕπτιος" ἐπὶ νῶτον κείμενος 5). 

ὑπωρόφιοι " ὑπὸ τὴν αὐτὴν οἰκίων περιειλημιμένοι, συγγενεῖς 19). 

ὑσμίνης " μάχης ""). 
ὕςατος" τελευταῖος, ἔσχατος 132). 
ὑφηνίοχος" ἀντὶ τοῦ “ἡνίοχος 13). 

ὑψαγόρης " ὑψιλόγος 13). 

ὑψανόρη  μεγαλήγορε 15). 
ὑψιβρεμέτης ἐν ὕψει βροντῶν "5). Ξ 

ὑψίζυγος - ἐν ὕψει θρόνον ἔχων "7). 

Βαρυϊ Θάγεβ5. νυ. 510, «υοὰ νἱγὸβ ἀοοίοβ ἰαἰι 856 τἱἀθίαγ: οἱ 
ΟΙΏΠΙΠΟ Π]Ϊἰ86 σἰοββᾶθ ΠΟΙΠΘΙΙΟᾶΘ βιηΐ ἴῃ Ἠδογοθο, 4885 Α]- 
Ῥογῖαβ ΠΟ ΔΡΏΟΥΪΙ. 

1) Πιαά, κ. 102. Ηδβγολ 8. 
2) οαοχ ὑποκρίνοντι . ὠποκρίνοντι. 11Δὰ. ἡ. 407. 
8) ΠΙαά, ζ. 26. Αρο]]οπία8. Ηδβυ 08. 
ἢ ΠΙαά. μ. 468. Οἱ, Ηοβγοβίαμ. 
5) Οοάοχ ὑπόσχωμεν " ὑποβάλλωμεν. ΟὈΥΤΟΧῚ οχ ΠδΕγΟΒΙο. 

Ποίοι δά [Π|δ])ὰ. «. 114. ΄ 
δ) Μα]ο Οοαοχ ἀποςροφῆς. πηθπάαία ἰθοϊϊο ἂρ Πρβυο απ. 

Πα. ζ. 8567. 
7) 184. σ. 250. ΠΟΒγΟΠΙ8. 
ὅ) Πιαά. η. 144. Αρο!]]οηῖυ85. ΠΟΒΥΟΠ 5. 
5) Ῥαββίῃ). 
10) Πίαά, ,. 640. 
11) Ῥαββίτη. 
12) ΠΙαά. Ψ. 856, 4}101]1. Ἠρδβγομίυ. 
1 1144, ζ. 19. Ηδβγο Ια. 
1) Οοάοχ ὑψαγόρας. Θάγ585. ἁ. 888. 
15) Οοάοχ ὑψηγόρε. Θάγβ88. ρ. 406. Δρο]]οπῖα5, Ηδβγοβίυ. 
10) Ῥᾳ551η). 
1 164. δ, 166, 4101. ΟἹ, Αρο]]οηΐαμι. Ηθϑγο]ία5, 
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ὑψικάρηνοι " ὑψηλοί 1). 

ὑψόθι" ἐν ὕψει 3). 

Φ, 

Φαέθοντα " ἵππον ἐπιφανῆ καὶ καταπληκτικὸν τὴν πρόσοψιν ὃ). 

φαέθων: λάμπων, ἥλιος ἢ). 
φαεινόν λαμπρόν ὅ). 
Φαεσίμβροτος" ἡ φέρουσα Φῶς τοῖς ἀνθρώποις 5). 

φαιδιμόεντες " λαμπροί Ἴ). ' 

φαίδιμος" λαμπρός, ἰσχυρός ὃ). 
φαιδίμων" λαμπρός 5). 

φαίνων " δεικνύων 19). 
φάλα" κόσμος τῆς περικεφαλαίας 1"). 

φάλαρα" τὰς προμετωπίδας, τοὺς ἀσπιδίσκους, τὴν κόσμησιν τὴν 

κατὰ τὸ μέτωπον τῶν ἵππων" ἣ τὰ τῶν γνάθων σκεπάσμωατω 3). 

φάλον" τὸ προμετωπίδιον 15), 
φάλος" βῶλος ἢ λόφος ἣ ἡ ὑπερέχουσα πέτρα ἐν θαλάσσῃ ""). 

φαρέτρα " βελοθήκη δ). ; 

1) (οάδχ ὑψικάρηνε" ὑψηλέ, Πα, μ. 152. 
2) Πα. κ᾿ 16, 4110]... ΠΘβυοῃ ῃ8. 
8) ἀοάοθχ ρῖὸ ἵππον παρϑὶ τόκον : ἰάθπηη υἱϊατη ἴῃ Ἠδογοπίο. 

Ἀοίον σ᾽οβθαα δὰ Οάγε5. Ψ. 240. 
Ἢ) Πιδά. λ. 785, πὰ Αρο]]οπῖο οἱ ἴθ Πθϑγομίο θχοιαϊῃ τοοᾶ- 

Ῥυ απ ἥλιος, 4αϊα βογιρίαπι ογαὶ βίσίο. Αἀαθ ἤππὸ ἰοοῦμη ΟΟΡ 8 
(οροὶ! ἴῃ Ῥγδθίαϊϊοπθ δα ἃν. [,θοἱ. 

5) Ῥάββῃ, Οἱ, Αρο!]οηίαιη οἱ Ἠθβγο θη). 
6) οάθχ φαεσίμβροτον. Ἐππηθπάαϊα ἰΘοιϊο 'π Αρο]]οηῖο, Ηθευ- 

οἢΐο οἱ μοχῖοο Βδοβιηδῃη!ὶ. 
7) ΠΙα4, ν. 686. 
8) Ῥαββη. Δρο]]οπῖα5. δυο  α8. ᾽ 
9) ΒοΓθ6. γϑὶ φαίδιμος νοὶ] φαιδίμῳ" λαμπρῷ, 564 ποὶὶ ἀπ ὶ- 

ἰᾶγθ 6586 σ]οββϑαπὶ Ποιηθυοδπι. 
10) ΠΙα4, β. 858. Ηδδγο 8. 
1) Τρ φΦάλος. Οἱ. Ἀρο!]οπίπμα οἱ Ηθϑγομίαμπη 4ὰϊ Ρ] γᾶ. 
12) ΠΠΙα4. πσ. 106, (ἵ. Βομο!!αβίαπη οἱ ἢ βγ Ο τιΠ,. 
18) ὅθ 06 Ἰθρίίαγ, 
14) Βοάθιιν τϑίϑγ : οοσίίαν!! ἤΟΠηΟ ΠΟ ἀρ ἰββίπηι8 (6. δα] θοϊΐγο 

ἔφαλος. 
15) ἘΤΘαΌΘΠ5. ἱπγθηϊ τ, ἨΘΒγΟἰθ5, 
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φᾶρος" ἱμάτιον, περιβόλαιον, ἀπὸ τοῦ φέρεσθαι ἢ τῇ ὑφῇ ἀρηρέ- 
ναι" λέγεται δὲ καὶ ἐπὶ γυναικός 1). 

φάσγανον" ξίφος 3). 

φάτις" Φήμη, λόγος Ἶ. 

Φειδήσεται" Φείσεται Ἶ). 

Φειδώ" πρόνοια, Φεισμονή, εὐσπλαγχνία ὅ). 

Φερέτρῳ᾽ τῇ τῶν νεκρῶν κλίνῃ ὃ). 

Φέριςον" κράτιςον, ἐξοχώτατον ἢ ἀγαθόν Ἴ). 

Φέρτερον" κρεῖττον ἢ ταχύτερον ὃ). 

φήγινος" δρύινος 5). 

Φηγός " δρῦς ἢ πεύκη ᾽)). 

φθάνει" προλαμβάνει 1"). 

φΦϑίσθαι" διαφθείρεσθαι "3)). 

φϑισίμβροτος - διαφθείρουσα τὸν ἄνδρα 15). 

φϑίσονται- διαφθαρήσονται ἢ). 

φίλα" ἴσα, ὅμοια," προσφιλῆ 1). 

φιλότητα" Φιλίων "δ. 

φίλη κεφαλή" προσφιλέςατε 7). 
Φιλοκτέανος" Φιλοχρήματος, Φιλοκτήμων ᾿Ἶ). 

1) Ῥαββίπη. ἀρο!οηϊαβ, Ἡδβγο μίας σα! βοῦ Πη8]]Πὴ γυναικῶν, 
αυοί οἰϊατη ἰγιηο!. Μ. Παρθοὶῖ. 

2) Ραββίπη. Αρο))οηίαβ. Π|Θβγοῃ]υ8. 
3) θΘάγβ5. Ψ. 362. Αρο!]]οηϊα8. Ἠδβυομ 8. 
4) βδοίθ βογημάγαϊαβ: πεφιδήσεται, [Π|84,. ὡ. 18. 
5) θΘάγ55. ξ. 92. 
8) ΠΙαά. σ. 286 υθ]᾽]᾽ πυηο Φέρτρῳ. Δρο]]οηία5. Ηδδγομίυϑ. 
1ὴ ΠΙια4. .. 110. Ηδβγο θη. 
8) Πιαά. ἁ, 169, 41101. ΑΡρο]]οπία8. Ηθβγομίαβ8. Αἀ46 Οἀγβ8. 

“170. ; 
8) Πιαά. ε. 838. Ποβγοθ!α8. ἈΡο]]ΟΠ 8. 

10) Ῥαββίιω. Αρο!)οπίυ5. Ἠδβγο!08. 
1) Πιαά, ,.. ὅ06, Αρο!!οπίαϑ. 
1 ΠΠἰαά,,.. 246, 411ῦϊ1. Οοαοχ φϑεῖσθαι. 

12) Πα, ν. ὅῦ9. Αρο]]οπῖυ8. Ἠδβγο ἶαβ. 
Μὴ Οοάοχ φϑείσοντωι. 1114. λ. 821. 
15) Οάγ85.. γ. 277, 4110]. 
16) Ῥαβϑίπη. Δρο!]οηΐα5. Ηθβγομῖαβ. Ῥογρθγαιῃ (οάοχ: φιλιότητα. 
1 ΠΙαά, 6, 281. 
1) ΠΙια, «. 122, Δρο!]οπία8. Ἠθθγοῃα9, 
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Φιλομειδής " Φιλόψγελως "). 

φιλότητα" φιλίαν 3). 

Φιτρῶν" κορμῶν, ξύλων ὃ). 

φλόγεω" λωμπρώ Ὦ. 

φΦλοίσβου" ταράχου 5). 

Φόβος " φυγή ὃ). 
Φοινός " πυρρός., Φόνιος 7). 

Φοιτῷᾷ " παραγίνεται ὃ). 

Φολκὸς" ςραβός 5). 

Φόνος ἔρευσεν" αἷμα ἔρευσεν 10). 
φοξός - ὀξυκέφαλος 11). 

Φορβή" τροφή 13). 
Φορέουσιν" Φέρουσιν 15). 

Φορῆες " οἱ φέροντες 14). 

Ψιλόν" γυμνόν 15). 

ψολόεντα " αἰθαλώδη ᾿δ). 

---ὕ-...-.-.-...-.--ς-. 

1) Ῥαββῖπι. Αρο]])οηῖιβ, Πθβγοῃϊα5. Ἐχρ]οαϊο οϑὶ Αρί ηΪ5. 
2) Οοηΐ. Ξυρτᾶ. 
5) ΠΙαά, μ. 29. Αρο!]ομῖαβ. ἨΘβγο]α8. 
4) Πιαά. ε. 745. Ἠδβγο Ιυ8. 
5) ΠΠΙαα. ε. 522. Πδογο υ5. 
6) Ῥαββίπη. Αρο]]οηϊι8. Νοίῖα Τα8. 
7) Πιαά. πσ. 19. Αρο]]οπα5. δβγο 8. 
8) ΠΙαά. ὠ. ὕὅδ5. Οἱ, Ποργοβίμμη, ουϊα8β σ]οββδα οἰ δΥ 55: Πὴ6 

Ἠοπηϑυϊοᾶ οϑὶ. 
9) ΠΙαά, β. 217. ΔΡρο]]οηΐα5. Ηδβγο μία. 
10) 51 φυϊά νἱάθο ἱπ ᾿ιἴϑοθ Π1}}} αἱϊαἀ ἰαϊθὶ χαᾶπη πηαί]]α 

φυδοάαπη ΟΡβογγαίῖο 46 ||. π. 162: ἐρευγόμενοι φόνον αἵματος. 
11) 114, β. 217. Ποβγοπίαβ. ΔΡο]]οΠἸα8. 
12) ΠΙαα, ἐ. 202. Ηδεγοβία. 
13) ΠΠ1αὰ. «. 298, 4}10]. 
14) Πα. σ. 66. ΠοβγοΠ υ8, 
15) Οάγβ85. ν. 457. ΟἹ, Ἠδβγομίαπι οαϊὰβ ο]οβδᾶ οοτίο ΟοΥ 8 

ἩἨοιποτοὰ δϑί. 
.6) (οάοχ Ψιλώεντα, ΔΛρο]]οηῖα5, Θάγϑθ5, ὡ, 5389, 



ϑοῦ 

ψολόεντα κεραυνόν. τὸν ὀξέως Φϑείροντω 1). 

ψύξασα " Φυσήσασα ἢ ἀμβλύνασα 3). 

Ω. 

᾿Ωΐγνυντο" ἠνοίγοντο 5). 

1) (οπΐ. σοββαπη ργαθοθάθηΐθη. 
3) (οἀ. πιαβουϊ!. σεπ. 8686 γτϑβριοΐασ ΠΙαα, υ. 440, Αρο]]οη 8. 

ἴῃ Ηδβυοῆϊο Ἰάθιη υἱϊϊαπὶ χαρά ἴῃ ῬΠοίϊο. 
ὅ) Πιαά, β, 809, Ηδβγολια8. 



σΙ ΘΟ ΝΑΙΝ ΝΑΟΊ ΝΙΝ 

ΕΧΟΝΒΕΡΤΑΕ 

ΡΗΟΊΤΙῚ ΠΈΧΤΙΟΟ. 

ἜἘρρώγασιν" ἐσχίσθησαν Ἶ). 

ἔσκαλλεν" ἐσκάλευεν, ἠρεύνα 3). ἢ 

ἐσμυρνισμένον" σμύρνῃ ἐπεςφυμμένον" μύρον γὰρ παρὰ τὸ μύρρᾳ 

συνέψεσθαι 5). ᾿ 
ἑςιωτορία " ἑςίασις ). 
ἐσχαρίτην" ψωμίον ἀπὸ κλιβάνου ὅ). 

ἐτελέσθησαν" ἐμιάνθησαν, μετέσχον τῆς μιαρᾶς συνουσίας δ). 

εὐιλατεύειν " εὐμενῆ εἶναι Ἴ). 

εὐλόγησεν" ἐβλασφήμησεν ὃ). 

ἀπ κ. 9... 
2) Οοάεοχ Ἔσκαλεν" ἐσκάλευεν, ἐσάλευεν, ἠρεύνα. Οἱ. Ηδργοὶι. 

οἱ ϑυϊίαπι). ῥβαϊπι. 76. 7. δ1Π}}1ὰ [μοχ. Ῥβαϊτη. ροβϑὶ ὕγι. γοββ. 
3). Ματο. 1ὕ. 25. ἀοάθχ μοίρᾳ ρτὸ μύρρᾳ, οἷ. Ηδι, ὙΠ. 499 ἢ, 
4) 4 Βορ. οχίν. 
5) 2 Βερ. 6. 19, Ῥογρογὰπη Ηθϑυο 5 ἐπὶ κλιβάνου. 
6) Ῥβα]πι). 10. 28. ΟΥτγ]]} 8 Υο55. θυσίας ργὸ συνουσίας, θ6Ππ6. 

6]ο88. Ῥβα]ὴ. ροβὶ Ογγ!!]ὰπη 58. ἱπιογργοίαϊαν : ἐχοινώνησῶν., 
μετέσχον τῆς μιαρότητος 

7) Ρβαϊω. 102. ὃ. 
ὃ 5 Βερ. 20. 10. Οοάοχ εὐλόγηκεν. 
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εὐπάρεδρον" καλῶς παραμένον καὶ διηνεκῶς "). 

εὐπερίςατον" μωρόν, ταχέως περιτρεπόμενον 3). 

εὑρίζων" πλατύνων, ἣ καλὰς ῥίζας χαωροποιοὺς ἔχων ὃ). 
 ξῴφηλος" ἐφηλίδας ἔχων εἰς τὴν ὄψιν ἢ. 

- ͵ ε ἐπε ! Χ , ε - 6 ! " 5 

ἐφημερία, " ἡ πατριά" λέγεται δὲ καὶ ἡ τῆς ἡμέρας λειτουργία ὅ). 

ἐφοδευσάτωσαν " κατασκοπησάτωσαν 5). 
ἐφώδευσεν" ἐπέτρεχεν Τ). 

Ζήλου" μιμοῦ ὃ). 

ζιβύνη " ὁλοσίδηρον ἀκόντιον, λόγχη. σπάθη 5). 

Η. 

Ἤχγημα᾽ βουλή, γνώμη "5. 
ἥγημαι" λελόγισμαι, ἔσχον 11). 

ἥδρασεν" ἐςήριξεν 12). 

ἠκαιρεῖσθε" ἐκωλύεσθε, καιρὸν οὐκ εἴχετε τ, 

1) 1 Οοτηίῃ. 7. 5ὅ. Β΄ πΉ1114. (1055. Ραμα]. ροβϑὶ Ογγ!]απ Ὑο85. 
2) Ηφρτυ. 12. 1. Οὗ, Αἰπδηᾶβ. ἂρυὰ γη. (ἰοβ8. ὅΐδου. Ηθβγο}.. 

Ρ. 140. ἈΡοβίο]υβ τὴν ἁμαρτίαν γοραὶ εὐπερίςωτον. 51] ρυϊᾶβ ἴῃ 
ΘΧΡΙΙΟα 0 Π6. ΟΠΊΠΪΠΟ ΓΘΠᾺΪΙ [θη] Π ΠῚ σΘΠ68., ΘΟΉΪΘ (088. 
Βρίβι. ἤθρτ, ροϑβὶ Ογτ]απι γο55., 8] εὔκολον; ταχέως πραττός- 
(φενον, ΠΟῚ πραττομένην. ἘΠΙΔ ΠῚ ΟΥΤΠΠὰ5 Ὑγο55. ᾿ηἰθγργθίαϊ αν τὸν 
ταχέως μετατρεπόμενον. 

3) 816 Ογτ]υβ οἱ Τοχίοοπ Βδομπηαπηῖ. ΠΟΙ Οὐάοχ: εὖρι- 
ζον" πλατὺν ὃν ἢ κι ρ. χ. ἔχον. Ἰλοβριοἰϊαγ Ῥβα], 47. ἃ, Οἷ, 
τη. (]ο55. ὅδογ. Ἠδϑγοῆ. ρ. 141. 
τ [μου.. 21, 20. ΟἿ. γν. στίλλος. 
 Μυο. 1. δ, 8. Οἱ, Ιοβϑρίι. Απίϊᾳ. 6, 1ὅ, 7. 
6) Πευΐοτοη. 1. 22. 
7ὴ [πάϊπ. 7. 7. Οοάοχ ἐφώδευσαν" ἐπέτρεχον. 
8) Ῥβαϊ. 86. 1, 4110]. 
9) Ιογϑπι. 6. 28, 4}101. 
ἮἪ Βχθοῖι. 17. 8. 
ΗΠ) ΝΚοῖ, Ἀροθί. 20. 2. 6]ο55. Αοἴ, ἈΑροϑί. ροϑι Ογε!] πὶ Ὑ55, 

ρμεηρτοίδιατ : ἡγοῦμαι, νομίζω. 
12} ϑγιηπηδοῃ, Ῥβαὶπι. 95. 10. 
12) ΡἢΠΠρρ. 4. 10. 

2395} 
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ἠλισγημένος " μεμιασμένος, μεμολυσμένος, ἠρτυμένος ). 

ἠσυνθέτηκας" ἃ συνέθου καὶ ὡμολόγησας παρέβης 3). 

ἠσχάτισεν" ὑςέρησεν 3). 

Θ᾿: 

Θελητή" εὔκωρπος καὶ ψονιμωτάτη ᾿). 

θεοςυγής" θεομίσητος ὅ). 

δέρις ρον " θερινὸν ἱμάτιον 5). 

δίβη κιβώτιον ἐκ βύβλου πλεκτὸν ὡς κοζινῶδες 7). 

θλαδίας" εὐνοῦχος 8). ; 

θραῦσις" φθορά, ἥττα ἐν πολέμῳ, θάνατος, ἀρρωςία, συντριβή, 
πληγή 9). 

θρήσκος " ἑτερόδοξος 10). 

θριαμβεύσας " δημοσιεύσας ""). 

θυμηρέςξερον " ἡδύτερον 13). 

") Μαίδομ. 1. 7. Ἠδβγομίαβ, ΟὙΓ]]ὰ8. 55, οἱ [οχ. ΧΗ ῬΡΟΡ. 
Ρρξὲ Ογγ]] απ. δἰ μη 1} 14 ἢ ἀΟΟι Βα γ0 ΡΙΌτΑΙ!, θ6η6. 

516 ϑυϊάας. ΠΟΙ Οοάδχ: ἢ συνέθου καὶ ὡμολόγησας. Ἐ5άν. 
10. 10. Ρβα]ηγ. 72. 1ὅ. (Ἕ]οϑ5. 'π Ρβα]πη. ρ. 298 ἔτη. 

3) Τυάϊο. 5. 238 βαϊ:. ΑἸὰ. εἱ Ὁ. 
4) Μαϊδον. ὅ, 12. 
5) ἤοῃῃ. 1. 0. [μδχίοοη Βδομιηᾶπηὶ τπ6} 18 Ρ] ΓΑ] Ὠαιηθῖο. 
8) (θηθβ. 24, 05. Οοάοχ θέριςξον καὶ θέριςρον. (. Ηοβγοβίαμι, 

θγηλστη γο55. οἱ ]οχίσοη Βδοβιηδηηὶ. 
Βχοά, 2. 8. θ᾽ δίβη Ῥδυρϑγδιη ρῖὸ θήκη. Ῥαϑῖὶιβ δἰϊδηι δϑὶ 

404 ϑυ1485 Παροὶ θίβις. Οἷ. Ηϑι. ΠΥ, 884 ἢ. ΜοΙίὰ5 (1]ο85. 
θΘεῖαι, Ῥοϑὶ ΟΥγ] αι οβ5. : θήβην " σκεῦος ξύλινον, κιβωτόν, 
γλωσσόκομον. 

8) Ὠευΐοεγοη. 28. 1. [16υἱῖ, 22. 24. 
9) Ῥαβ8ἰπὶ δρυά ΤΧΧ. ΟἿ Βγποθϑι. (]οβ5. ὡρῶν ἨΘογ Ομ οἱ 

Θυ]Δ6. (]ο88. Θοίαὶ. ροϑὶ (γι! ] ] πὶ Ὑ0588.: θραῦσις " ὀργή, πληγή" 
εἴρηται δὲ ἀπὸ τοῦ κατακόπτοντος ἢ λεπτύνοντος θραῦσις. 

10) [Δ00}. 1. 26. ΟΓ, ἔτη. 6]οβ8. ὅδον. Πθβγοι ρῥ. 157. 
.1) (οἱοββ. 2. 15. Οὐχ] Ὗο58. ἱπιογργοίαϊαν : ςηλιτεύσος, 

δημοσιεύσας, πομπεύσας. 

12) Ἰοχίοοη τῆς παναρέτου ροϑὶ Ογηι!]] πη 0588. : δυμηρέξερος " 
ἡδύτερος, εὐνος ὑτερος. 
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Ἐ 

“ , ἩΥΤΣ ν» εὑ ἀδιν τὰ 
Ιλασμωὸς" εὐμένεια, πρωότης, συγχώρησις 1). 

ἱλαςήριον" θυσιωςήριον 3). 
ἱμάντωσις" δέσις ξύλων ἐμβαλλομένων ἐν τοῖς οἰκοδομήμασιν ὃ). 

ἰνδάλματα" φαντάσματα, ὀνείρατα ἅπερ μὴ παρόντα ὑπονοεῖ τις, 

ὁμοιώματα, ἀπεικονίσιατα 3). 
ΕῚ Μ - "» , 5 ἰσακίῳ᾽ ἀνδρείῳ ὅ). 
Ἰταβύριον" ὄρος οὕτω καλούμενον ὃ). 

Τόν 

ΚΚαδεδοῦνται ̓  καθεσθήσονται 7). 

καθίδρος" κεκμηκώς ὃ). 

καθίξεσθε" κατατήξετε 5). 

καθόδοις" ἀγωγαῖς. περιόδοις 10). 

καθόρμια " περιθέματα 11). 

κενοτάφια" τινά εἶσιν ἑλισσόμενα ὡς τύπος νεκροῦ 12). 

καλωμώμενος " ςαχυολογῶν 15). 

1) 51. Ηεβγομίαβ οἱ ϑυϊάαβ, φαΐ ρτγαθίοσθα ἃΔ411 διωλλωγή. 
καταλλαγή. (]ο55. Ρβαϊη. ροβί Ουγ!αη 085. ἱπιθγργθίαϊατγ: 
διαλλώγή. Βοτγιηοὶ δά Ῥβαΐιη. 129. 4. 

2) [μουο. 14. 20, Οἱ. Εγποϑὶ. (]οϑ8. ὅδογ. Ηδβγοῖ. ρΡ. 16]. 
5) ὅ:γταο. 22. 16. (Ἷ. Ἐγηθϑὶ. (]ο55. ϑὅδουγ. ϑυϊ4δθ ρ. 6ὅ. 
4) Ιογθίη. 27. 59. [Ιροχίοοπ. Βδομιηδηηὶ ἰηἰογργοίαϊαυ: ὄσπει- 

χάσματα. Οἵ. (]ο55. ὅ80. ϑαοπη. ροβὶ Ουγ]]ατη Ὑ088.: ἰνδώλμασι" 
φαντάσμασι (ποιηρα 17. 5). 

5) Μδοοαρ. 4. 7. 14. 
 Ιδιοή. 26. 18: Ηδ8. ὕ. 1. Τιόχ. ΧΙ ῥτορῇ. Ροϑὶ Οὐ] πα 

γο55. Ὧ6α.: καὶ μίαν ἔχων πηγὴν ἐν ἣ τὰ θηρία συνήρχετο πιεῖν 
ὕδωρ. 
7 Τοθοῖ, 26. 10. 
 Ἐδέδια. 68, 6. ; 
5) Εχοά, 12. 22. Οοάοχ καῤίζεσθε" καταπήξετε. Ἠδβγοβίαβ: 

καθίξεσθε" καθάψασθε, οἵ. Εγποβίαπι Ρ. 16. Α48}ο εχ [μδχῖο. 
Θοίαι. ροβὶ Οὐγ]απη γοβ5. : καθίξεσθβε". καθώψατε, κρατήσατε. 
καὶ προσρωνιεῖτε. 

10) Νθι. 6. 4. 
11}. Ὸ8..2, 15, μοι [μχ. ΧΠ ρτοόρῆ. ροβὶ (γυ! αι Υυε5. 
υή 1 θρ. 19,. 15. Οὐάθχ καινοτάφιδ. 
"δὴ ὅθι, 50, 16. 



κάρπωμα" θυσίᾳ, προσφορώ "). 

κατωβραωβευέτω᾽ καταλογιζέσθω, κατακρινέτω, καταγωνιζέσθω ") 

κωτὰὼ πρόσκλισιν " καθ᾽ ἑτερομέρειαν 5). 

κατασοφισώμεθα" τεχνασώμεθα., μηχανῇ τινὶ κακώσωμεν ἢ)... 
καταςολή" ἡὶ ςολή ὅ). 

κατεντευκτήν " κατεντυν χάνοντα " καὶ κατεντευκτής " κατήγορος ὃ). 
κατερρύηκεν" ἐσάπη, ἠφάνιςαι ἢ). 

κατεσκιρρωμένη " πεπαλαιω μένη ὃ). 

κατεςρωτοπέδευσεν" κατέδραμεν πολεμικῶς 5). 
κατευθικτήσας " ἐπιτυχών 10). 

κατοιόμενος " νομίζων ἑχυτὸν μέγαν καὶ φυσῶν, ὑπερήφανος τ ἢ 

κατωρχήσαντο᾽ κατεχάρησαν, ἔπαιξαν 13). 
καψάκης" κίςη ἢ θήκη 15). 

κεκαυτηριασμένος" μὴ ἔχων ὑγιῆ τὴν συνείδησιν 13). 

1) ὅδθρθ ἂρυά ΤΧΧ. 
4) Οο]085. 2. 18. 6]οββ. ὅδου. ϑυϊάδθ ρ. 68. Εγπθϑίαβ ππᾶγαϊὶ 

παωραλογιζέσθω. 
.} Τηηοίῃ. ὕ. 21. Οοάδχ καθ᾽ ἑτεροβάρειωαν ἢ ἑτερομέρειαν. 

Οἱ. Ποργοβίθιη. ἴῃ τοοθ οαμῃ ἰθοίΐοπθ ϑομον. οἱ Ῥμοίϊυμῃ νυ. 
πρόσκλισις. ἄν; δἰθοὶ δισττουραφίω νἱἀθίαν. Ῥεγυθίαϑ τηϑπθ απ 6βὶ. 

4) ὕχοα. 1. 10. (οάδχ 015 --- ὀμεθα οἱ ---- ομεν. 
5) 165. 61. ὅ. ΟἿ, Ῥτηθδίαμῃ (]οβ5. ὅδοσ. δυ1α. ρΡ. 7]. 
6) Ιορ. 7 ἥἴπ. (οάθχ κατεντυν χάνουσων. Μαξου!ηθ Παραπὶ 

οἰΐδιη Πθϑυοα5 οἱ (]οβ5. ἴοῦ. ροβϑὶ Ογὐυ απ οββιαπαιη. 
7) Ἴθτθπι. 8. 10. 
8) Μδοοαρ. 8. ά. 1 001] προκατεσκιρρωμένης. Οἷ, ΗοδγοΙ απὶ 

κατεσκιρρω(ψένης" πεπαλωιωμένης. 
9) 2 Μδροαρ. 4. 232. 
κῷ ΠΆΡΡΟΡΣ 14, 45. 
11) ΗδΡδο. 2. ὅ. [μοχ. ΧΙ ΡΙΟΡΙ. Ροϑὶ Οὐγη!αηΣ ἐρλλονεν [η- 

ἰογργοίαϊαγ: ὑπερορῶν, ἀπατῶν, ὑπερηφανευόμενος. (ὐδίογαια (οὐ.: 

ὀνοιφάζων Οοθοίας νομίζων. 
12) Ζαοβμανγ. 12. 10. 
1) 8. Βορ. 17. 16; 19. 6. Οοάοχ κάψα " 5θαιιθηβ γοοὰ θα μη 

[δοὶς αὐ ἰγο5. ΠΠογὰθ ρϑυνοηϊ, Δ]ΐὰ ἰΟυτηὰ οϑὶ καμψάκης, 4ᾶπιὶ 
ἱπνθηΐο [ὰἀ|. 10. ὅ. ΟΓ, 6Ἰοβ5. ἤδρ. [Πς ροβϑὶ Ογυμα ο5- 
“᾽Δ ΠΙΠῚ ; καψόκης ὕδατος " (5απΐατη ὁ ὃ ἤερ. 19, 6)" φαρνίον ἐςὶ 
δώδεκα ξεςῶν" τὸ δὲ τῷ Ἡλίᾳ ἑτοιμωσθὲν τεσσάρων ξεςῶν. 
“}.1 Τί πιοίῇῃ,, 4...2, Οἱ, ΠΟΑΥ Ομ ατα, 
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κεκραιπαληκώς" εὐφραμμένος 1). 

κενοφωνίας᾽" ματαιοφωνίως., ἀσεβείας ἤγουν αἱρετικάς ΞΣ 

κεπφωθείς " ἐπαρθείς, ἐρεθισθείς, ὀξέως ἐλαυνόμενος ὃ). 

χεφαλαίωσον" συντόμισον, συνάγαγε ). 

κηδείαν" ταφήν, ἐκῴοράᾶν δ). 
κινύρα " ὄργανον μουσικὸν ἣ κιθάρω ὃ). 

κλῖτος" μέρος 7). 

᾿κνίζων" λυπῶν ἢ τέμνων ὃ). 

κοδράντης τὸ πᾶν, ἢ λεπτὰ δύο 5). 

κροτήσατε᾽ ἐπαινέσατε ταῖς χερσίν 1). 

κυβείᾳ " πανουργίᾳ ἢ). 
κυμάτια᾽ αἱ ὑπεροχαὶ παρὰ τέκτοσι καὶ λιθοποιοῖς ἱ ἫΣ 

κυπρίζουσαι " ἀνθοῦσωι "Ἶ). 
κύτος" ὄγκος, χώρημα, βάθος 13). 

κωλέχ᾽ μέρος κρέατος "ὅ). 

ΠΡ ΝΝ.77. 71. 
ΕΠ Υππστ 6... 20. 2΄ ΤΠ. 2. 16. 
5) Ρτουυ. 7. 22. 
Ἢ ἰδοῦ 52. Ὸ, 
5) 2 Μαρσοαῦ. 4. 490. Οὐάοχ Πἰς ποϊπϊηαίναπι παθοὶ, δϑι ταὶ 

αοοιβαιϊϊναμη οχ ἨΠθϑυοῃο. 
6) Ραβδίπι ἃρῃῦὰ ΧΧ. Οἱ γὰγ. 1δοῖ. 1 Βσ. 10. δ ἂρυὰ 

Εγποβίαπι (1055. ὅ8ογ. Ἠθβυ Π! ρΡ. 179. 
ΠΥ 25.112: Ῥε τη; 90:7. ΟἹ πο]. ΜΝ, 5. 519... 88. 
8) Απιο5. 7. 14. (ΟἸοββατη β8ΔοῦΠ) 6886 ραϊθθ!: 60]1, Ηθεγοι.. 
")} Μαιϊ. ὕὅ. 26. Ματο. 12. 42. 
10) Ῥβα]. 46. 1. 
Ἂ Ερ 68. 4, 14. Βοροβαὶ ἀαἰίγαπι. Ουοά Ῥαι]ὰβ παποὸ ἀἰχίββ 

[γιοῦ ἐν τῇ κυβείᾳ τῶν ἀνθρώπων, ἐν πανουργίᾳ, τάδ ἀἢ διηθπὲ 
ἀαεὶ ἀερθθαΐ οἰθοίο ἐν σανουργίῳ. 
ῥὲ χοῦ, 26. 11. Βγηθβία5. (]οε5. ὅ80Υ, ΠΡΎΤΩΙ Ρ. 188. 
1} δηῖο. 2, 18. 
“ὴ Ῥβα!πι, θ4. 7. ἨὨδηῖ6]. 4. 8. 6Ἰοϑ5. ΡιΝΝ. Ροϑὶ ΟὙτη]υιη. 

γοβϑιαπαμη ἰπἰογργοίαϊατγ: κύλωμα ([1ἐσς κοίλωμα), πλάτος ἢ βάθος. 

Οοηνθηϊ Οτίρθποθ 4ὰθπ| ἰαυάαὶ Ἰπγηθϑίυβ (]085. ὅδογ, ΗθθγοὮ 
Ρ. 186. Οἵ, Ηδι, ΠΥ, 2162 ἢ. 
"1 εσ. 9. 24, ΑΙποπίθηβοβ αἰπηΐϊαν ἰογπηᾶ οοηἰτδοῖα κωλῆ. 
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Λαπιςής" Ψεύξης, προπετής 1). 
λειτουργίας " ὑπηρεσίας 3). 

λειτουργική" κυρίως μὲν ἡ ἱερατική, καταχρηςξικῶς δὲ ἡ δουλική ὅ). 

λεωπετρία " λεῖος λίθος 3). 

λήμματα" προφητεῖαι" λέγεται δὲ καὶ τὰ ἐξ οἰκείας καρδίας ἀπο- 

φθέγματα ὅ). 

λογίωι" ἐκλογαί, καρποφορίαι 5). 

λοιμεύηται" φθοροποιῇ, βλάπτῃ ἢ). 

Μ. 

Μαζουρώθ- τὰ συξήματα τῶν ἀςέρων, ἃ ἐν τῇ συνηθείᾳ ζῴδια. 
καλοῦνται. Ἑ βραϊςὶ δέ τινές (φασι!) λέγεσθωι τὴν λέξιν, ση- 

μαίνειν δὲ καὶ τὸν ἀφρῷον κύνα ὃ). 

μαιμάσσει" σφύζει, προθυμεῖται, κυματοῦται, πηδᾷ, καχλάζει, 
κλονεῖται 5). 

; Ἵ θη θή θ θη 10 μαιωθήσονται" λοχευθήσονται, γεννηθήσονται, θερωπευθήσονται 9). 
μαμωνᾶς" χρυσὸς. γήινος πλοῦτος ᾽.). 

1) Βιγδοῖ. 20. 6, 
2) ἅχπιὸ. 1. .2ὅ. 
9) Εχοά. 51. 10. Ῥτδθίογθα οἵ. υπϑβδίαμη (]οϑ5. ὅδοῦ. Ηθϑγ- 

ΟὨΙ Ρ. 190. 
ἢ) ἔζθοι. 24. 7, 8. Ὀοάθχ λεοπετρία. Ἐπηθηάαία βουρίαγα 

ΘΟΠληΘηἀαἰαν οἰϊᾶπὶ ογΪη6 ΠΠΘτάσαμη. οί [6χ. Βδοῆπη. ρδῖ ὦ. 
5) Ναΐαπι, 1. 1 οἱ 4101] ἃρᾷὰ [ΧΧ, ΟΥΚ Βγηθδίαμπη (61]ο585. 

ΘΔογ. ΠδβυοΠ Ρ. 191. Ηδι. Υ. 254 Β. 
6) 1 Οοτ. 16.2. (6Ιοβ5. Ραμ]. ροβϑὶ Ουγ]] πη Ὑ᾽οϑϑίαπαχη οπα εἰ 

ἐκλογαί. 
7) Ρτόυοῦρ. 19. 19. δβι αὶ σοπαπηοίϊναπη ὁχ ἨΠΘβυοῃϊο. 
8) Ιον. 28. ὅ2. 4 Βερ. 23. ὅ. Οἱ. Ιογϑην. 8. 2. Λοὶ. Αροϑὶ. 

Ἴ. 42. ϑυμηδὶ φασι χυοά ἃρυὰ Ῥμοίϊαμη ἀθοδὶ, 6 ϑαϊάα. Οἱ, 
Ἐγπθοίαμη (ἝἸο58. ὅδον. Ηθβυ Ρ. 196 οἱ (Ἕ]οββ. ὅϑδογ. ϑαϊὶ- 
ἀδο Ρ. 8ὅ. 61]ο55. ἢδσ. ΙΥ̓͂ ροϑὶ ΟΠ] πὶ Υ οββδία πη ἰπιουρτοία- 
ἴὰγ: ὠςὴρ οὕτω καλούμενος. 

9) Ι͂ϑγϑῃ. 4. 19. ὑοάοχ σροϑυμεῖ. Ἰπμθηἀαἰϊοηθπὶ 5 πηδὶ 6χ 
ΗΘ βγοἢο. 

10) [ον». 26, ὅ. 
Δ} Το, 160,.93. 



δῇ 

961 

μαναά" θυσία, σπονδή "). 

μεθοδείας " τέχνας ἢ δόλους "). 

μεμωκημένος " καταπεφρονημένος ὃ). 

μεριδαρχίας μεριτείας, κατὰ δεκαρχίας δὴν 

μεσοπορῶν" μέσην ὁδεύων ὅ). 

μεταναςεύου" φεῦγε, μετοίκει 5). 

μετριοπαθεῖν" ἐκ μέρους τὰ πάθη καταδέχεσθαι τς 

μηνίσκους" ὑμένας, πέταλα, περιτρωχήλια κόσμοιω ὃ). 

μηνιῶ " ὀργίζομαι 3). 

μηρυομένη " ἕλκουσα, ἐκτεινομένη ἡψν 

μήτι γε πόσῳ γε μᾶλλον 1). 

μονιός" ἄγριος ὗς 12). 

μονόζωνοι " ἔφοδοι, βάρβαροι ἢ ἀπελάται, μάχιμοι 1). 

μόρφωσιν" σχηματισμόν, εἰκόνα 11). 

μοτώσει" ἰάσεται δι᾽ ὀθονίων 15). 

μὠυκτηρίζει " ἐξουθενεῖ 15). 

“ἃ 

1. 4 Οἴγοη. 7. 7. ἔλθοι. 4. 20 οἱ 46 ραββὶπὶ. [θϑγθιῃ. 17. 
26 νἱάδιαν ΠΘΜΆΗΝ 6586, 5884 Πᾶς ἐδ τὸ ΤΏθοΙ]ορὶ τυἱἀθγίηϊ. (Οἵ, 
Ερίἰβἰο!. Ηθργ. ὕ. 1. 

2) Ερμα85. 6. 11. 
τ πττο 28. .18.. 
Πάν, 8. 51. 
3) διγάδῃ;..51.: 20. 
πάη, 10. 2, 
ὌΠ ὗν, δ.,..2. 
δ) 165, ὅ. 18. Οοάθχ μηνίς. Ἐπηθπάανὶ 6 ϑιυ]]ὰ οἱ [μοχίοο 

“Βδοβιηδηηὶ. ἴπ Πδβγοθϊο ἀᾶ6 σ]ο5886 ΘΟ αϊδ8 [ἢ ἀπᾶπῃ ; αἰ θὰ 
ϑδογα δϑί, αἰΐθσα οοπηῖοᾶ. (ΠΪ, ργδοίοστθα (]οββ. ὅδον. ἤδϑυοῃι 
Βγποϑὶὶ ρ. 200. 

3) Ιοσθηι, ὅ. 12. ΗδβυοὨ]8. 
105). Ῥγογοῦῦ. 51. 15. 
11) 1 Οοτίηίῃ. 6. ὅ. Ο, ΑΙἹρογίαπι 844 Ηθβγομίυμη πὶ υ. 
12) Ῥϑαϊτη. 79. 15. 6]οβ8. Ῥβαϊιη. ροβὶ Οὐ} τ Υ οβϑι πα ἰη- 

ἰεγργοίαϊασ: σύωγρος, ὃ μὴ τοῖς ἄλλοις συναγελαζόμενος. ΟΙ, Ἐτ- 
ποϑίαμη (1055. ὅδογ. ΠΗ βγ μι ρ. 202. 
 ᾧ ππϑρ. ὕ. 2 οἱ 15. 30, 
1) Βοῃι. 2. 20. (οηγθηῖ 6]ο055. Βα]. παῖ Ογγ  ] απ Υ οββιδ πη. 
15) Ἦος, 6. 2. Ε ΡΠῃοίϊο οἴπθπάα ἤεργομίαῃ., οἵ. γπθβϑίαιη 

Ρ. 203. 510}}}|14'΄ φαοαας [μοχ. ΧΗ ρτγορίι, ροβὶ Ογγ]ατη Υ᾽ οββίἀπ πηι. 
Μ. Ῥιύγερ, 15. 30, (ἡ, ΠΉΥἘίυία, 
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μὠυωπιζόμενος'" μυωπάζων, παωρωκωμμύων, ἄκροις τοῖς ὀφθαλμοῖς 

προσέχων ἢ). 

μωμητά" ψεκτά 3). 

Νεώσατε" ὡροτριάσατε 5). 

Οἰφί" χοίνιξ 1). 

οἰωνόβρωτος " ὀρνεόβρωτος ὅ). 

ὁμείροντωι" ἐπιθυμοῦσιν 5). 
γ 4 ! Θ -Ὡ 9 ὯΝ τὸ ’ Ἂ 

ὅπλῶ Φωτὸς" ἂΐ τῶν ὥρετὼν ἐργασίαι ἴ). 
᾿ ͵ὔ Ἔ ον Ἀ 9 6 2 - 8 

οὐρωγίων" ςρωτιὰν τὴν ὄπισθεν ἀκολουθοῦσαν ὃ). 
ΩΣ ! Ἃ εὐ ᾽ δ ον ἊΣ "9 
ὀφιομάχης᾽ εἶδος ἀκρίδος μὴ ἔχον πτερώ 5). 
πο ΡΣ ΝΣ , 10 ὀψώνια " κέρδη, χαρίσμωτω 10). 

ἯΙ: 

παλάθαι μᾶζαι σύκων 1). 

παρωβαλεῖς" παραθήσεις, ὁμοιώσεις, ἐπιφοιτήσεις 13). 

1) Ἀοΐίοτο δὰ 2 Ρβίγ. 1. 9 ἊΡῚ μυωπάζων. Ὑοσαθαϊαπ) μυω- 
πιζόμενος ἃὰϊ ἀθ]οπάππη δὶ δὰϊ ἰοοῦπα οθάθγο ἀδθρθὲ γοσᾶθα]ο 
Ῥρϑίγηο. 

2) Ὠοαυίΐετοη. 52. ὕ. 
3) Του" ἃ, Ὁ. 
4) Νυπηοῦ. 28, ὅ. Οἵ. Ῥυπθδίαμη (]085. σον, Πϑργοῖ. Ρ. 310. 
5) 2 Μδοοαῦ. 9. 14. 8 Μδροοαρ. 6. 84 10Ὁ]Ὰ τἱαϊοιϊα οϑὲ ᾿ἰδοῖϊϊο 

'π αυοάδπι (οάϊοο οἰνοβρώτους. 
86) 1 Τ|688. 2. 8. Οἵ, ΠΘβγ οὶ. ν. δμειρόμενοι οἱ Ἐγποϑίαμῃ Ρ. 211. 

Οοπγνοπηὶ (]ο85. Ῥαὰ]. ροβὶ ΟΥ̓ Πα ὙοβϑίημΠι. --- ΤΉΘΟΡΏὮΤΙ.: 
Ἱμειρόμενοι" ἐπιθυμοῦντες. Τινὲς δὲ δμειρόμενοι ἀνέγνωσαν, του- 
τές! προσδεδεμένοι ὑμῖν καὶ ἐχόμενοι ὑμῶν" παρὰ τὸ ὁμοῦ καὶ τὸ 
εἴρω, τὸ συμπλέκω. 
7 Ἄοπι. 18. 12. 6Ἰ]ο58. Ῥαὺ]. ροϑὶ ΟγτίΠαμι γοββιπαμη : τὰ ὅ. 

τ. ῷ." τὴν Φυλακὴν τῆς τῶν ἐντολῶν ἐργασίας. 
8) Πουΐοτοη. 2ὕ. 18. 
9). Ἰιουἶο. 11. 22. 
10) ἤοια. 6, 22. 6Ἰ]ο58. Ῥαὰ]. ροϑὲ Ογυ!! απ Υ οββίαητιπη. οὐ ἑ 

χαρίσμωτῶ. 
1) 1 Ῥορ. 25, 18.. 4 ἤθρ. 20. 7. 
“) ῬρόγοῦΡ, 2, 2, Οοηγθηΐν [μοχ. Ῥγουθῦρ. Ῥοϑὶ ΟΥ̓}, Ὑοϑ5, 
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. παραβολή" πραγμάτων ὁμοίωσις 1). 

παράδεισος" τὸ ἐνεςώς" σημαίνει δὲ οἷον τὸ ἐμπεριπατεῖσθαι τεθει- 

μένως διὰ τὴν ἀναισθησίαν" ὁ γὰρ παράδεισος ἐπὶ τοῦ περιπάτου 

δένδρα καὶ ὕδατα ἔχοντος" καὶ χρῶνται συνεχῶς οἱ κωμικοί, 

τιθέντες τὸν παράδεισον ἐπὶ τῶν ἀναισθήτων" ἔςι τε τοὔνομα 

Περσικὸν καὶ λέγεται Φαρδωιθί 3). 

παραζηλῶν" παροξύνων, ζηλοτυπῶν 5). 

παράλλαξον" πάρελθε ἴ). 
παραπέτασμα" παωρακόλυμμα, παράπλωμωα ὅ). 

παραπληξία " μανία δ). 

'παραρρύματω" δέρεις, σκεπάσματα ὅ). 

παρωρρυῶμεν " παραπέσωμεν ὃ). 

3) Ῥβαίη, ἀδ. 14. Ηδρν. 9. 9θ.ἁ ὑοπνθηίϊαηὶ [ωχ. 5811, οἱ 
1μ6χ. Ἐριδὶ. δὰ Ηθργ. ροβὲ Ουγ!!απι γ᾽ οββιαπαμι. 

2) Νοη 51πὶ 18 Τη0 5.118 Ρτοουγδ 4185. Οἱ. Ηδι, ΥἹ. 242 ἢ, 
1ὲρσ6 Φαρδαισί. (ΟἸοβδαπη 58Δουᾶπιη 6886 οοηϑίαὶ δ ἱπρυ]πη15 ΤἹα1- 
ΟοὐαΪα οϑὶ τηθηῖ]0 ΟΟΙΩΙΟΟΥΌΙΩ ἰπ ἰ8}1 δυσαχηθηΐο ; τη ]1Π| ἴθσο οἱ 
κανονικοί, 568. 4}} γἱάθαηὶ. Ὑι46 Ῥῃοίϊαμπη γ. σοβαρός. Οἷ. Ἰοἢᾶπ» 

 ΒαπῚ ἢαιηδβοθπα ἀθ ΕῚ46 Ογιμοάοχα 2. 11, «χὰ Ῥαγααίβαχη 
ἰἸηἰεγργθίαϊν αἰσθητὸν ἅμα καὶ νοητόν. Π]6 ἴρ56 Πδιηδβοθηὶ ἸΟΟᾺΒ 
ἰγϑη 55 ἴα] τη Πμοχίοοπ ΒΙΡ] οἰ ἤθοᾶθ Βθυπ 6 η815, οἷ. Κα] θη δι ρΡ. 
ϑρθομηθη Βηηθηά. ᾿ἴη Βύγμι, Μασπαπι Ρ. ΧΧΤΙΙ. Πδργοῖ. ν. βορρᾶς. 

5) Βουΐοτοη. 82. 2 001] πωρεζήλωσαν, 564 Ῥῃοί πη 60 ταβρὶ- 
ΟΟΙΘ ΥΘΓΙΒΙΠῚ}]6 οϑὶ, αυϊὰ ἰοοὰβ ἰρ86 τηοῃβίγαὶ σπωραζηλοῦν οἱ 
παροξύνειν 6558 ἰσοδύνωμω. ογϊδδιιηαμη οϑὶ αυοα Βγποβδίαβ 615- 
Ραϊαὶ Ρ. ΧΧΙΡ (]ο055. ὅδου, Ἡθβυ οι, τα} 15. σ]05888 βᾶογαβ Ὀγοαὶ 
ϑᾶργαθ ϑουιρίυγαθ ρϑγα 6] ϑῆὴο., 6 400 ἰηἰογργοίαιο Παμβία 1. 
ϑαρτα Ὠαθυΐϊηηαθ ΘΧθιηρ πη ἰῃ τόθ δραῦσις. Ζηλυτυπῶν εεὶ 
ἴοτπηα τϑοθη ]Ὑ] θ8 Π16]118 ᾿πἰ6]]Θοὰ ργὸ ζηλῶν, οἵ. ΜοοτΙϊα. 
Ρ. 168, Ῥτεαθίογθα Ῥηοί!α5 ἀθαι αἱ οοη!οῖο παραζηλῶ σοὶ. ἱπά!- 
οαἰγο τη0640 ; ἴῃ οοἀΐοθ (ἀλθᾶπο [ἰθτὰ ν ἴῃ ἤπθ ἴδγθ ρτὸ {|Ὀτὰ- 
ΤΙΟΓΌΤΩ ΓΟΙῸ γ6] δ γϑὶ] οὔ ἐπ Γ. 

1) Ῥίουοῖρ, ά. 1. 
5) Απιοβ. 11. 8. Ουϊά παωρωπέτασμῶ 511, νἱάϊ πη βιαργα ἰπ 

“ΡῬΠποῖίο. ἀπ Ριορῃθία 5ἰπ|118 χυϊὰ ἴῃ τηθπῖθ ΠαΡαθτ  Ἰρηογο, 
παραογαηὶ οὐνία ΧΧ Ἰηϊογργθίθβ. Πθβγοἶα5 ῥ᾽ αγα] θη ΠαΠΠΘΓ πη 
Παροί, αἱ ἴῃ ϑ'αογα ϑοιιρίαγα ββί, 

6) Ποαίΐοτοη. 28. 28. 
7) χοά. 85. 10. (οάοχ σαραρύωματα. 
8) Ἡφῦγ, 2. 1, ἀοάθχ παρωρυῶμεν. 
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παρείσακτον" ἀλλότριον 1). 

παρέλκυσις" ὑπέρθεσις 3). 
παρελογίσωσθε" ἠπατήσατε 5). 
πωρεμβολή" σκηνή, κάώςρον, ςρατόπεδον ΄). 

πωροιςρῶσα " ἐξεςηκυῖα,, ἐρεθίζουσω 5). 

παρώτρυναν " πωρώξυνων 5). 

παςοφορεῖον" τὸ φέρον τὸν παςὸν Ἴ). 

πειρατῶν" καταποντιςῶν, κατὰ θάλασσαν λῃςῶν 5). 

περιίςξασο" ἀντὶ τοῦ εὐλαβοῦ, περισκόπησον 5). 

περικαθαίρων" ἀναλύων τὸν πεφαρμακευμένον ἢ τὸν γεγοητευμένον ΔΡΕ 
περιουσιασμός" πλῆθος, ὕπαρξις φυσική ἘΠῚ 

περίπτερω" ἀποσπινθηρισμοὶ καὶ περίπτερον, πανταχόθεν ἐξέχον 13). 
περισκελῆ  βρακία., φημινάλιω 1). 

περισκυθίσαντες " σπαράξαντες 12). 

πέτευρον" παγίς, βάθος ᾽δ). 

πέττουσιν " ὠρτοποιοῦσιν καὶ πέττουσω " ἁρτοποιοῦσω "δ). 

πεφρυγμένα" τὰ εἰς τὴν χεῖρω λεπτυνόμενα χίδρα, σίτου καὶ 

κριθῆς 17). 

1) (α]αι. 2. 4 81] Ρ] ΓΑ 15. ΠΠΊΘΓΒ. 
2) [οΡ. 2Ὁ. 5. Οοαθχ σπαρέλκεσις. 
δα ρον ϑὉ3: 
Ἢ ΒΙΠΉΠΠΘΥ ᾿πἰν, (]ο085. Ῥβα]πη. ροβὶ Οὐυ]απη οβϑίδησχη : ςρά- 

τόπεδον, παράταξις. 
5) Πο5. 4. 16. 

6) Λοὶ. Αροβί. 15. ὅ0.. Οἷς. 1μὲχ. Ἀοι. Αροβί. ροβὲ Ογτγ. Υο85. 
7 1 ΟἼτοη. 28. 28, 4110]. 
8) Ιου. 16. 10. Οοπνθηῖ (]ο55. ἴον. ροβὶ Ογυ απ Ν᾽ οββίαπτη. 
9) ΤΙ. ὅ. 9; 3 Τίπποίῃ. 2. 16. Οοάδθχ ἀντιλαβοῦ. (Οοττγοχὶϊ 

(ορεοίυϑ. , 
10) Ὠοαίΐοτοη. 18. 10. Οοπνθηῖ [μοχ. Θοίαϊ. ροϑὲ Ογι}}. ΨΜο55. 
1) Ῥβά]η. 154. 4, 

1) (ἀηιίο. 8. 6. Αἴηο8. 8, 15, [μοὸχ. ΧΙ ρσοόρῖι. ροβὶ γι] ατη 
Μορβϑίαπαπι : περίπτερον " ἑκατέρωθεν ἐξέχοντα: σημαίνει δὲ καὶ 
ταχύν. “ την ᾿ 
1) Ἐχοά. 28. 38. 
4) 2. Μδοοῦν. 7. ἅ ἊὈῚ δοοσαϑαι γι. 
16) Ῥγογυορ. 9, 18. 
16). Ἰογοῖ, 44, 21 οἱ 1 ἤορ. 8. 18. 

17) Πμρουἶο. 2. 14 οἱ 238. 14. (Ἰ]οββᾶηη ἐδογαιη 6586, Ῥαϊοί ὁ 

ὙΠ 



οθῦ 

ποικιλτικήν" πολυμιταρικήν 1). 

πολυάνδριον" μνῆμα, τώφος 3). 

πολυωρήσεις“ πολλὴν φροντίδα ποιήσεις, φυλάξεις ). 

ποντόβροχος" θαλασσόβροχος 3). 

ποσαπλῶς" ποσαχῶς, ἀναριθιμήτως 5). 

πραὐυπάθειων" πραύτητα, ἡσυχίαν δ). 

πρίου" ἐλευθέρωσον 7). 

πρόλοβος" τὸ τῶν σιτίων δοχεῖον ὃ). 

πρόσκλισις “ ἑτερομέρεια 5). 

πρόσκομμα" ζημία, βλάβη, σκάνδωλον 10). 

προσώχθικε" προσχέκρουκε, προσκέκοφεν, ἀπὸ τοῦ τὰ ἐπινηχόμενα 

ταῖς ὄχθαις προσκρούεσθαι ""). 

προσώχθισα " βδελύσσομωι, σιωίνομαι 13). 

προφυλακὴ τῷ κυρίῳ εἰς τέσσαρας φυλακὰς διαιρεῖται - ἡ οχύξ.. 

ἑχάςην τρεῖς ὥρας ἔχουσων 13). 

πτερύγιον" ἀκρωτήριον 13). 

[μοχ. Θοίαϊ. ροβὶ Ουυ!!απι Υ οβϑίαηα πη ἰπ 40 γοοθα] πη χίδρα, 
406 Ἰοοῖ5Β αι 8 οατη πεφρυγμένα ΘΟ ΠΟΙ ΓΤ, 510. ΘΧΡ]]οὰ- 
ἴυτ: ἐρεικτὰ κριθῆς ἡμίφρυκτα" γίνεται δὲ καὶ ἀπὸ σίτου Πῖης 
τιΐθ ἀπ ῬΓΪΟΓΘ ἰοθὸ ἴῃ ἰ,ϑυϊἶοο ἐρεικτὰ 6196] ἀδρθθαὶ ἰδηχαᾶπι 
ἰῃτογργοι ἃ πιθη αι. ἴῃ [Ιοχίοο Βδοῃιπμᾶηηὶ! ν. χίδρω., οουγηρίθ 
Ἰοσιγ χριτώ ΡΓῸ ἐρεικτώ. Ογγ]ὰβ Ὑοβϑίαπ8 ἤᾶθο Βαροὶ: 
Πεφρυγμένα " τὰ εἰς τὴν χεῖρὼ λεπτυνόμενω νέου σίτου ἢ κριθῆς. 
Υ͂, χίδρα δαάθιη, μᾶθοὶ αἰψαθ [ιϑχίοοη β'δομμη Π1] Ρῥγαθίθυ αδιη 
404. κριτὰ οὐ}. 

1) 10..9 38..36. 
2.2 Νδοοαρ. 9. 4. ἔχθοι. 89. 16. Οοάοχ πολυάνδρειον. 
5) Ῥβαϊη). 157. ὅ. (]ο585. ἴη. Ῥβα]. ρ. 505 Βγποϑί. 
4 3 Μοοῦρ. 6. 4 0] Ὧοο. ραν. 4ᾳθ ΗΘογο 5. 5ογγαυῇί. 
5) Ῥβα!, 62. 1, (]οβ5. ἴῃ Ῥβα]π). ρ. 505 γηδβίὶ. 
6) 1 Τίπιοίμ. 6. 11. 
7) Ρτογνογῦ, 24. 11 00] ἐχπρίου. ΟἿ, Παβγοβ πὶ ἴῃ ν. ἐκπρίου. 
8) Τονηο. 1, 16. Οοάοχ πρόβολος. 
5) 1 Τιποίῃ. 5. 21. Οἵ. ν. κατὰ πρόσκλισιν. 
τσ 8; 9. οἵ, Βοῃ. 14, 1. (οπυθηϊί 6]ο585. Ραῃὶ. 

Ροϑὶ ΟὙγ τὴ γυτι νὐἴνη. 
11) (6π68. 27. 46. 
12) 1ονπίο. 18. 2ὅ; 26. 44, ΡῬβα]ηι. 94. 10. Ηθργν. 9. 10, 4110]. 
“ Βχοά. 12. 41. 
ἢ Μάϊ. 4. ὕ. ΟἹ, Ηδεγοϊυμη ν, Φάρσος. 
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. στίλλος᾽" ὃ μαᾶδωρὸς τοῖς βλεφάροις 1). 

πυθόμενος" ἐρωτήσας 3). 

πυθᾶνος " δαιμονίου μαντικοῦ 5). 
πυκάζουσι" σκιάζουσι, ςεφανοῦσιν Ἅ). 

πυκάζει" καλύπτει, σκεπάζει 5). 

πυργοβάρεις" προμαχῶνες, οἱ ὀχυρώτεροι τῶν πύργων δ). 

πυρεῖον " θυμιατήριον 7). 

πυρσεύσαισαν" Φλέξαισαν ὃ). 

Ρ- 

Ῥάδαμνος " βλαςὸς τρυφερὸς ἢ κλάδος 5). 

ῥαντόν " ποικίλον 19). 

᾿ῥεδίων.- ἁρμάτων 11). 

ῥοιζηδόν" σφοδρῶς, ὠετ᾽ ἤχου, ἀπειλητικῶς 13). 
“Ἂ 

ῥομφαία. τὸ μωκρὸν ἀκόντιον ἢ μάχωοιρω 15). 

ΝΣ 

Σαβέκ᾽ ἄφεσις, ἀπὸ τῆς Σύρας διωλέκτου ἢ). 

6. 21:20} 
2) Αοὶ. Αροβὶ. 25. 24, Οὗ, 6ΟἸοββ. ὅ8ου. ΑἸθοῦῖὶ 6 ὕυγ]ο, 

Μυβ8. Ἀποπαπυιη. ΧΗ τ. 146. 
) Αοἱ, Αροβί, 16. 16, Οὐηγθηῖ [οχ. Δοὶ. Ἀροβί. ροβϑί Ογ- 

τ Π]Παπὶ Ὑοββϑίδηθιη. [)68 τὸ οἷ. 8680]. Ρ]αὶ. ὅοριι. 252 (. 
4) Ῥβα]πι. 117. 27 οἵ. Ποβ. 14. 9. ΟἿ, ΟἸοθ5. ἱπ Ῥϑβαϊηι. 

Ρ. 803 γηθβί!. 
5) ἴον. 14. 52. ΟἿ 6Ἰ]Ἰο55. ἴο)}». ροϑὶ Ουὐγη]! απ Ὑοβϑίαηαπι Πυκά- 

σει" σκεπάσει, καλύψει. 
6) Ῥβαϊῃ. 121. 7. ΟΥ, ΕἸοββ. ἴῃ Ῥβαϊη, ρ. 504 Κγποϑιί. 
7 Εἰχοά, 27. 22. Οοηγθηῖ [,6χ. Θοίαϊ. ροβϑὲ ΟΥν] Πα ο55.. 
8) 1ο». 20. 10. Οὐοάθχ πυρσεύσασαν" φλέξασαν. ἴοχ. [0}. 

ροϑὶ Ουγ]]απι οββίαηυμι πυρσεύσασα" ἐξάψασα. ΟἿ. [ο}». ὅ. 14: 
ψηλαφήσαισαν. 

9) [0Ὁ. 14. 7. 
10) (οπ68. 80, 952. 
1. Αγοσᾶὶ. 18, 14, ; 
Ὡλ 9 Ρριν. ὅ. 10, Οοάοχ ὠπειλητικόν. Οοττγοχὶὶ ΠοΡργαθα5, 

1) Ὠχοά. 52. 27. ζυο: 3. ὅδ᾽. 4151: 
Μὴ ᾷθποθβ, 22. 18. ΟἹ,Ἅ Π)απὶθὶ. 11, 16. διωλέκτου δροοδδὶῖ ὃ 

Ιοχῖοο Βασι δηηὶ, 
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’ Ξ ͵ ς Ἂς ,ὕ 9 6 Ἀκ 5 ! 1 

σαγήνη" πλέγμα τι ἀπὸ σχοινίων εἰς ὑποδοχὴν ἰχθύων 1). 

σαίϊνεσόαι" κολακεύειν 3). 
, Ξ 8 , 2] ΒΞ ἢ “Ἄ ,ὔ 3 σώραφιν" ἐμπρηςάς. ἔμπυρωα ςόματω ἢ θερμαίνοντας 3). 

σελιωῶν σανίδων 3). ὁ 

σεσωρευμένον " βεβᾳρημένον ὅδ). 

σημασίᾳ " φανέρωσις διὰ σάλπιγγος ὃ). 

σικέρω " σκευαςὸν πόμα 7). 
“Ἄ 

σιμικίνθιον" Φακιόλιον ἢ σουδάριον 5). 

σινιώσαι" σεῖσαι, κοσκινῆσαι, θορυβῆσαι, ταράξαι, πειρᾶσαι 5). 

σιρομάςξης " σκεῦός τι σιδηροῦν λωβὴν ξυλίνην ἔχον, παρὰ τοῖς 

τελώναις εἰς ἔρευναν 1). 
σκιαδείων" καρουχιῶν 11). 

σκοπιά" ὑψηλὸς τόπος 15). 

1 Μαῖ. 15. 47. ' 
2) Αοἴϊνα ἴογιηα σαίνειν ΘΟ 85:16 ΘΧρ]]οδἰῺΥ κολακεύειν, 568 

πα }]ὰ οϑὶ ἰογπηᾶ τηθαϊα σαίνεσθαι. ΥἹΠ 5οἶτθ χα! Ἰαϊοαὶ ἡ 1 ΤΊ 685. 
8. 8. οἱϊπι Ἰερεραϊυν σαίνεσθαι, φυοα ΘΙβκ]8. ρϑυθ οοτγοχιῖῖ, 
οἵ. ὨΟΥΙ55ΙΠη08 ΘαΠογῸ8 Βαίαγοβ ἴῃ Ῥιδοί. ἃὰ Νου. Ταβί. ρ. Χχὺ. 
Π|6 Ἰοοῦβ τϑϑρίοιϊαγ : ̓πηἰθγργθίαι!ο. οουγαρία οϑὶ οἱ σωλεύειν 6ϑὶ 
τοροποπάσμῃ. Οἵ. Ηδβγομίαπι νυν. σαίνεται, ««υο δοάθιῃ ρογιϊποῖ, 
οἱ (]ο055. Ραμ]. ροϑὶ Οὐγ!]απη Ὑ᾽οββίαηθιῃ : Σαίνεσθαι" κινεῖσθαι, 
ταράττεσθαι. σαλεύεσθαι. ἈΘΟΘὨΟΓ65. Δ] πο αἰαὶ, ραββιγᾶ 
ἴοσηα σωλεύεσθαι, Ματο. 15. δῦ. 2 Τῆο45. 2. 2, 

3) [μεσ σαραφὶμν γ6] σεραφίμ. Οἷ. γηη]απη δά 168. 6. 2. 
Ογγ]β Ὑ᾽ οβϑίαηα5 ἰπἰθγργοίαιγ ἔμπυρω ςόματα. 

1) Ῥβα]η. 67. 14, 
5) 2 Τιπιοίῃ. 3. 6. 6]ο058. Ῥα}]. ροβὶ Ογυ]]απὶ Υ οβδίδπαιη σεσω- 

ρευμένα " βεβαρημένα. 
6) Νυχηότ, 10. ὅ. 
7) Ῥαβϑίπι ἀρυὰ ΧΧ, Υἱηῦπη ρα]πηθαμη. Οἵ. ϑραηῃοιηίαιη 48 

ὕϑυ Νυχη. ἴ. ρ. 811. [οχίοοη Βδοβιηδηηϊ 844. παρ᾽ Αἰγυπτίοις 
εὑρεθέν. ἣΝ 

5) Αοὶ, Αροϑβῖ. 19. 12, Ηδι. τηᾶγαϊὶ σημικίνθιον, 1. 6. ϑοηιί- 
οἱποίζμη:. 
ΕΟ, 22, 81, 
10) Νυμηον. 2ὕ. 7, ὃ ἤερ, 18. 28. [06]. ὃ. 10. ΘΠ} (6]ο088. 

Ῥτγοόυογρ. ροϑὶ (ὐυυ!] πη Υ Οβϑι Δ αΠη. 
Ἀ.}.169} .δὐ..20, 
12) (ονυθηῖϊ! μοχ, ΧΙ] ρῥτγορῖ. ροϑὶ Ογγ! πὶ Ὑοββίαπαπι, 
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σκοπόν" τύπον ᾧ ςοιχοῦσιν καὶ ὠκολουδοῦσιν 1). 

σκορακισμός ὕβρις, προπηλακισμός 3). 
τς ἀκ οΑ τς τ τς υοσοὺν λας ΤΣΤΗΥΣ σκοτομήνη " γνὺξ ἀσέληνος 5). 

σκυτάλαι" ςρογγύλωα καὶ λεῖα ξύλα 3). 

σκυτάλη" βακτηρία ὠκροπαχὴς ἢ φραγέλλιον 5). 
’ ὃ ᾿ βύ “Ἁ Ἷ χά 9 ͵ 0 

σπένδομαι" θύομαι ἢ θεῷ ἀνατίθεμαι 5). 

σπονδεῖα, " ἀγγεῖα ἐν οἷς σπένδουσιν ἢ). 

ςαθμῶν" τῶν παραςάδων τῆς θύρας 5). ; 

ςεγναίΐ" ςερεαί 5). 
. ν 10 ςηλιτεύσας" δημοσιεύσας 19). 

ςἰγματα" πληγαί, ςρέμματα,, ποικίλματα 1}). 

ςοιχείωσιν " διωτύπωσιν 13). 

ςραγ γαλιῶδες " διεςραμ μένον 13). ᾿ 

ςρουθίζων" τρίζων 13). 
ςροφάς " ἀντιλογίας Ἴη, 

σύγκεισθε" ὁμονοεῖτε δ. 

συγκυροῦντα" διαφέροντα, συνεγγίζοντα 17). 

1 

2 

Ὶ [ουνιο. 26. 1. 
) ϑδᾶρ. ϑίγδοῃ. 41. 19. 
ἅ Ῥβα κι». 10. 8. 
) Βχοά. 80. 4. 
) ἃ Βερ. ὅ. 29. ὕοαεχ, ἀκροπάχη. Οἱ. (1055. Ιδρ. 8. ροϑὶ 

ΟΥὙτγ ]Πηη Ὑ Οββ Δ ΌΤΩ. 
6. ΘΙ ρρ.ϑμλίσῳ, Οἵ», (σ]οθ8. Ροϑβὶ ΟὙν]Παπὶ Ὑ οϑθίαπαπι. 
7) Βχοὰ." 26. 29. ᾿ 
8) 165. ὕ7. 8. διμλ1ὰ ΠΧ. Ῥυόυ ον. ροϑβὶ ΟὙγ ] πὴ Ὑ᾽ οβϑίδ πηι. 
8. Ῥγονον. 51. 20. 
10) (Ἰοββὰ βᾶουα οδρὶίθ ἰγῃποαία, ἀπο ἰαϊ δριωμβεύσας. γιὰς 

ΒΓ. ; 
1) (α]αι. 6. 117. Οδηιῖο. 1.10. Οοάθχ φρώματα, ϑαϊάὰ5 τραύ- 

ματα. Ουϊά ςρέμμοω 511 ἀοσϑὶ ἰρβὲ ῬΒοίϊαβ: ἡ τοῦ ςρογγύλου 
ἕλκους οὐλή. Νιάθ βυρτα. 
1) Φ Νάροαρ. 7. 25. Οοάδχ ςοιχειοῦσιν" διατυποῦσιν. Οἵ, Ηε- 

ἐγ οπίαχη. (]οσθα ἂρ Ῥῃοίαμη ὈΪ5. Ἰορίταν, 
1) ῬΡΊΟΥΟΥ͂Ρ, 8, δ. 
165. 10. 14. 
15) Ῥγονυοῦρ. 1. 3.. οηγθηῖ [μοχ, Ῥυόυουρ. ροβὶ Ουγ! αν ο85. 
10) 1 Βερ. 22. 8. ὶ 
") Νυιηον. 85. 4, ΟἿ ὑγηθθίαμη. (]ο85, ὅδον, Ἠοβγοῖ. Ρ. 204, 

ἤ 
4 

- 
9 
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συμβιβάξων" συλλαλῶν, διδάσκων 1). 

συμβιβῶ" διδάξω, ἐπιφτήσω, νοῆσαι ποιήσω 3). . 

σύμβολα" σημεῖα, μέτρω" οἷον σημεῖον τοῦ φθαρτὸν γενέσθαι τὸν 

ἄνθρωπον πρὸ τοῦ θανάτου οἱ δερμάτινοι χιτῶνες ὃ). 

συμβολοκοπῶν". . ...... ἀπο δὴ. 

σύμφημι" συναινῶ ὅ). 
συμφυλετῶν" δμοεθνῶν, συγγενῶν ὃ). 

συμψησθείς" βλαβείς, τρωθείς ἴ). 

συνδυάσω" συξευχθῶ, κοινωνήσω, συμπράξω ὃ). 

συνείπετο" συνηκολούθει 5). 

συνεχόμενος " ἀρρωςῶν ἢ κρατούμενος 10). - 

συνεψήσθη " συνελεπτύνθη 11). 

συνήδομαι" συγ χαίρω 13). 

συνίςωρ᾽ συνόμιλος, γνωςός, μάρτυς, συνειδὼς ἐπὶ πράγματι 13). 

συντροχάσῃ" καταντήσῃ, πληρωθῇ, ἐκ μεταφορᾶς τῶν τροχῶν 13). 

- 

2) Αοῖ. Αροβὶ. 9. 22. 
2) Εχοά. 4. 12. Ρβαϊη. 51. 10. [μοχ. Θοῖαι. ροϑὶ Ογυ!!αηι 

γοββίαηθιμη : συμβιβῶ" ἐφιςῶ: - συμβιβάσω" νοῆσαι ποιῶ: « (]ο585. 
Ῥαι]. ροβὶ Ουγ!]! απ: συμβιβάσει" ἐπιςήσει, διδάξει. Ῥαγιποὶ ἢᾶθο 
Ῥαμ]πα ο]οβ8ὰ αὐ 1 ΟὐοτΓπίῃ. 2, 16, Οδίογαπι Ῥῇοι Οὐααχ: 
γσήσω, ποιήσω. ν 

3} Βαρίοπί. ϑαίοπι. 2, 9. [ηἰογργοίαιίο Δ]]θσουίοα ρου ποὶ δά 
(φθηθ5. 8, 21. Απη υοσδρα]ϊαϊη μέτρα 538 η1π 811, πηα!]αιη ἀαθὶϊο: 
σοί πὸπ ἰθοταν ἴῃ Εγπ)0}]. ίασπο ῥ. 784. 17, υνὶ: σημεῖα, 
τέρατα, μαντεύματα, οἰωνίσμαωτα, οθίοτα οογαρία. Νοη ἀμ}1- 
ἰαὶ ἀθ ᾿ἰθοί!οπ!5 βἰποθυι αὶ Πα] ἰβολ5 Μεῖνο]. ρΡ. 79. 4. νυ. Οοη- 
ἴοτὶ Βορταθαβ Οτσθηθη δά (ἀ6η65. ]]. 

1) Ὠροαυΐοτοη. 21. 20, [ηἰογργοίαϊο θχοια!ϊ, 
5) Βομ. 7. 16. Οἷ 6Ἰ]οβ5. ῬδᾶᾺ]. ροβὶ Ουυ]! μα Υ οββ πα πη. 
ΠΥ Ὑδὲὲ; 2. 14, 
Ε.ἴργόην 22. 19͵ 
8) Ρβα]η. 140. 4, : 
5) Αοίογ. Αροβὶ. 20: 4. Οοηνθηῖ [μοχ. Αοίον. ροβϑὶ Ογυ]αμη 

Ὑοβϑ Δ ΠΌΠῚ. 
10). 1 ἤερ. 21. 7. (]ο55. ροβὶ Ουγ!]! απ Ὑ οβδἰαηθμη : συνεχόμενος 

γεσωδᾷ" συνεχόμενος ῥιγοπυρέτῳ. 
11) Ιογθμι. 81, 38.. 
ΕἸ ΒΝ 7..22. 
17 Του. 16. 20. 
ἢ 60], 12, 6, Οοαθχ συντροχάσχι" --- ἥσαι, --τἪ θῆναι. 

2 
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συσσεισμός" λαῖλαψ, συςροφὴ ἀνέμου 1). 

συςρέμματα" ςασιωςῶν πλῆθος 3). 

σφοαιρωτήρ᾽ σανδαλίου ζινίχιον" οἷον τὸ λωρίον τοῦ ὑποδήματος Ἶ). 

σφακελίζοντες" διασπῶντες, πηδῶντες, ὑποτρέμοντες 3). 

σχοίνισμα " μέτρου μέρος, κληρουχίω ὅν; 

ἘΠ 

Ταμιεῖον " κοιτῶνω δ). ἕ 

ταμιεύεται" διοικεῖται, ἀποκρύπστει, φυλάττει τ). 

τειχήρεις " τετειχισμένους ὃ). 
᾿ ! ,ὔ 9 

τελεσφόρος" τέλειος μάντις, ἐγγαςρίμυθος 5). 
, Ἂ ͵ ᾿, 2 6 -“» 10 

τελισκόμενος " τελειούμενος, πληρούμενος, ἐνθουσιῶν 19). 

τεράςια " σημεῖα, θαύματα 11). 

τερατοσκῦπος" μάντις, τερωτουργόὸς, θαυμωατοποιόὸς 12). 

τετελεσμένον" μεμιασμένον 13). 

τετυρωμένον" συγκείμενον, πεπηγός 13). 

"Ὁ πθρ  θ. ἸΕΠῸ “4. δες θιν 1 Σοα Πἷ, 
3) 4 Βορ. 14. 19, 4110]. 
8) ὅδη68. 14. 25. 
ἢ Πθαίθγοη. 28. ὅ2. [μοχ, Οοίαϊ, ροϑὶ ΟΥ̓] υτὰ ἰπἰογργθίαϊαν: 

ὑποτρέμοντες ἣ ἐκλείποντες. Διωσπῶντες οοτταρίαμη νἱἀθίαγ: τη Δ] πὴ 
οοῦθ διωσωώπέντες. 

5) 1ο8. 17. 14; 2 Βδρ. 8. 2. ϑορίιοῃ, 2. ὃ. Ὠρυΐϊοτοη. 82. 9. 
16χ. τῶν δῶν Ρυσὶ Ογνίαμα ἰπιθγργθίαιιν: ὁ κλῆρος καὶ μέτρον 
ὁδοῦ παλαιὸν ἀπὸ τοῦ σχοινίῳ μετρεῖσθωι τὴν γῆν. 

ΟΥ [πᾶ]. 1Ὁ. 1. ἔοο]. 10. 20. Οδηῖϊο. 1. 4. Τοῦ. 7.. 16. ]18].- 
7 ῬιοΥοΙυ. 29. 4ι 
8) Ιογϑ. 4. ὅ. 
Ἣ Πεουίθγοη. 29. 17. οἵ δι. ὙΠ)..10783. ἃ. 
10) Ὠουίΐοτοη. 28. 17. 
11) ϑγιίηπι. Ῥβα]η. 39, 6; 76. 11. Οἱ. ᾿ὐγηθβίαμη Ε]ο88. ὅΐδου, 

ΠΟΒΎΟΔΙ ρ. 260. 
12) Ὠραίογοη. 18. 11, ΟἿ, [μοχ. Θοίαϊ. ροϑὶ γι}, Υ088. 
13) Ηο8. 4. 14. Οἱ, Ῥγηθβίαπη. (1]088. ὅ8ογ. ἨθβυΘΒΙ ρ. 260. 

Ῥϑαάοπι [μοχ. ΧΠ ῥρτορὶι. ροβὶ Οὐχ! απ, 56 ἱπ σθμϊῖνο ΡΙαν. αἱ 
ἀρὰ Ῥτιορμοίαπι. Ηϊπο π0}1} οογτίροσ οὰπὶ ΟΟΡοῖο:; μερυη μένον. 
σι ΦΏΡΓα νυ. ἐτελέσθησαν. 

14) Ῥ9α]πι. 67. 10. Οοάοχ τετυρευμένον, ΟἿ, ᾿νπθδίυμι (]088, 
δον, ΠΌΡΟΝ ρ. 200. 
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τεφρώσας᾽ ἐμπρήσας, σποδώσας 1). 
τηλαύγημα" ἀρχὴ λέπρας ἐν τῇ τοῦ σώματος ἐπιφανείᾳ 3). 

τί ἱκανόν: τί ὄφελος ). 
τιμιουλκῶν᾽" ἕλκων τὴν τιμήν" τουτέςι βαρυτιμῶν ἢ). 

τίσομαι" τιμωρήσομαι, ὠπαιτήσομαι ὅ). 

τολύπη᾽" ἀγριοκολοκύντη 5). 

τριςξώται" οἱ παρὰ χεῖρα τοῦ βασιλέως, οἱ ἔχοντες λόγχας ἀνὰ 

τρεῖς κατὰ «χεῖρω Ἴ). 
τροπῆς ἀποσκίασμα ἀντὶ τοῦ ἀλλοιώσεως καὶ μεταβολῆς ἴχνος, 

καὶ δμοίωμα φαντασίας ὃ). 

τροπώσομαι" νικήσω, ὑποτάξω 5). 

τροχίας" πορείας, τρίβους, ἐργασίας 10). 

ἼΣ 
ν 

: , ΣΕΛ οὶ 11 Ὑμεναίων" γαμικῶν ὑμνῶν ᾽}). 

ὑπενόθευσεν " ὑπέφθειρεν 13). 

- ᾿ ᾿ 

ἡ. 4 Ρεῖγ. 3. 6. 
3) Τονηο. 18. 28, ΟἹ, 1μοὸχ. Θοίαϊ, ροϑὶ Ογυ!! απ Ὑοβϑίαπαπῃι. 
ΠΡ. 5|; 10: 
ἊΣ ῬεΟΥΟΙΡ. 11. 26. 
 Ῥίόγοῦρ. 20. 22, 6]ο85. Ῥτουθγθ. ροϑὶ ̓ ὀγτη ἀμ Στ 

οὐ ὁπαιτήσομαι. 

6) 4 Βεϑ: 4, 59. Τμοχ. ἤθρ. Ροϑβί Ογγη πὶ ὙΟβΒΙ Δ ΠῚ Ἰηΐθνρτθ- 
ἰαϊαγ : ἄμπελος ἀγρία, ἣ ἀγνρωγγουρέα, βοτάνη ἀναιρετική, ὃ 
μωνδραγόρας. 
7 Βυχοά, 14. 7, “1101. Οἱ. ᾿γποβίαμη (]ο85. ὅ'δου. Ἠθβυοθ 

Ρ. 269. ΘΙ ΜΆ] Π1ὰ [μοχ. θεῖαι. Ροϑὺ ὕγγ!αμη Ὑοβδίαηαμη. Ῥγαθίθγθα 
οάοχ: οἷον ἔχοντες. Ἐπησηάανιι ὨοΡγαθαβ. 
ΈΒΕΟΒ 1..-Τ{7. 
9) Ῥβαϊπι), 88, 24. (οηγθηϊ: (1]ο058. Ῥβ4]π). ροϑί ὌΝ! Υοις. 
10) ΒΠοργ. 12. 16, 6]ο55. Ηθθγ. ροβὶ Ογγ]απι Ν᾽ οββίαπαπι ἰδημαπη 

τρ ναὸ πορείας. 
5 Μδοοαν. 4. 6. (οάοχ ὑμένων. Ἐπηδπάαϊθ Ἠδργομαβ. 

Ι : Μδοοαν. 4. 7. ΝΟΙΪ ἰρὰγ οὐτὰ Οοροίο Νπροῃ. 111. 78 
ΘΟΥΤΙσοτο: ὑπενόμευσεν. Νοιποτα 115 οδὲ γατῖα ἰδθοῖϊο 1π δοάθπι 
ΜδοοαΡΑΘΟΓΆΙΩ οδρίΐθ γ5, 26 υδὶ Πὰ0685 ὑπονοθεύσως εἰ ὑπονοθευ- 
είς, 564 ᾿ὑἀοάοχ Αἰοχ. : ὑπονομευθείς. 

“2485 
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ς ͵ ᾿ ε Ἧ Ν γι 1 

ὑπέρωκιμος " ὑπερδρωμὼν τὴν ὥρων ἢ). 

ὑποβλεπόμενος" ὑπονοῶν, ἐχθραίνων, ἐπιτηρῶν 3). 

ὑποδύτην" τὸ ἐσώτερον ἱμάτιον 3). 

ὑποίσω" ὑπομενῶ, ὑπενέγκω 3). 

ὑπόςημα. πλῆθος ὅ). 
ὑποςολῆς " Φυγῆς δ). 

ὑποτυπώσεων" χωρακτήρων λόγοι Ἴ). 
Ἂς ! γῇ μὴ 9 ͵ Δ Ν ς Ἀ Ν 8 

ὑποχόνδρια" τὰ ἀκροσπάθια, τὰ ὑπὸ τὴν λαγόνα ὃ). 
ς - Ν ’ ΚΣ (ἢ Ἀν ΟΝ, 9 Ἷ 3 , 9 

ὑποχυτῆρες τρύβλια, δι᾽ ὧν τὸ ἔλαιον εἰς λύχνους ἐπικχέουσιν 5). 

Φφαγέδαινα " νόσος λοιμική 10). 

Φαιλόνης " εἰλητὸν τομώριον μεμβράϊνον, ἢ γλωσσόκομον, ἣ χιτώ- 

γιον 1"). 
Φορβειάών" περιφόμιον, καπίςριον 13). 

1) 1 Οοτπίῃ. 7. 86. 
τ πόσε 18..9. 
8) Ἑ χοά. 28. 27. 
4) 1ο». 51. 25, οἵ. Ἠδβγομιαη γ. οὐχ ὑποίσω οἱ ὑποίσω. 

Οοάοχ ὑποίσων" ὑπομένων: - ὑποίσω" ὑπενέγκω: “- 4ἃθ ΘΟΠΙΠΗΧΙ. 
ΟἸοββασι πὶ Ῥτουθυθοσα) ροβὶ ΟΥὙγ]]ὰὴ Ὑοβδίδηαπι : ὑποίσει" 
ὑπομένει, ὑποφέρει. 

5 2 ορ. 25. 14, Οἱ Βγποβδίαπη (]οβ5. ϑὅ8οῦ. Ἡθϑυοῃ 
Ρ. 270. 

6) Ηοργ. 10. 939. 
7 ὅ1. Οὐάθχ, 868 θιηθῃάο: ὑποτύπωσιν λόγων" χωρακτῆρα 

λόγων, 4ποἀ τοίοτο 84 2 Το. 1. 1. 
8) 1 ἤδρ. 851. 8. Μαπυβ. τϑοθὴ8 ἴῃ τΔΡοη6 Δ 41 ὑποχόν- 

δριω" τὰ ὑποκάτωθεν τοῦ ςέρνου ἤτοι τοῦ ςηὔους ἀφ᾽ οὗ ἄρχονται 
τὰ λαπαρώδη μέλη μετὰ τὰς πλευράς. 

9) [Ιογϑ, ὅ2. 19. 
"0) Αφὰ. Ὠοαΐοτοη. 7. 238. Οἱ. Πδι. ΥὙΠ|. ὕ69 Β. 
11) 510 Οοάοχ, οβρίοιιαγ 2 Τμμοι ἢ, 4. 18, 564] 5βἰποθγὰ [ὈΥΠΊἃ 

γἶ πὶ υἱάριαν φαινόλης, οἵ, Ηδι. ὙΠ. 581. 
1) Τοῦ, 40. 20. ΟἿ, 1,οχ. ἴοβ. ροβδὶ Ομ. Υ οββίαπιμ, 
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ΟἼΝΡΕΧ ΑὔΟΤΟΒΌΝ. 

Ῥοβὲ ΑἹ ΒΕΒΉΎΌΟΜ, ΡΟΝΒΒΟΝΌΜ, ΠΟΒΒΆΞΒΌΜ, 

᾿Αγάκλυτος ἐν τῷ περὶ Ὁ- 
λυμπίας" 

Κυψελιδῶν ἀνάθημα. 

"Αδηλοι" 

ἐσάλευε. 

ἔχει αὐτόν. 

ζητεῖν. 

οἷος. 

περιττότης. 

"Αδηλοι" Ποχαπηθιιη : 

σειρήν. 

τίς πατέρ᾽ αἰνήσει; 

"Αδηλοι" ΘΘΠΔΙΙ ΡΓΟΥΘΓΡΙΔ68, 

6 ΘΟΙΏΪΟΙ5 ΡΙΘΡΙΧΘ 5. ΠῚ11: 
οὐδεὶς δυσώνης. 

οὐδεὶς κομήτης. 

οὐδὲν Φρονεῖ. 

οὐδὲ τὠρχαϊον. 

οὐκ ἂν δύναιο. 

οὐκ ἂν φθάνοιμι. 

οὐ παντός. 

πόλλ᾽ οἶδ᾽ ὠλώπηξ. 

Σικελὸς ὀμφακίζεται. 

τὴν γλαῦκα. 

οοΥγθούπϑ οἱ δυιοὔτι 5. 

τὴν ἐμήν. 

τὴν σεῖρῶ, 

τῶν γὰρ ὑςξάτων. 
τῶν ὄνων. 

"Αδηλοι" Ὑιά6 ἴῃ Παροιμίαι. 
᾿Αδαμᾶνες" 

Τριτοῦ ενής. 

᾿Αθηναῖοι" 

ἑρκείου Διός. 

Ἠλύσιον (ΕἸ. ΗΌπ.). 
ἡνίοσοι. 

θαλλοφόροι. 

ἱερὸν γάμον. 

Ἴωνες. 

λάκκος. 

λινόπται. 

ΜΜουνυχιῶν. 

νυμφεύτρια. 

ὄμωπην. 

ὀξυθύμια. 

παρθένοι. 

πεδιακώ. 

πεδίον. 

ῥέξαι, 



σκιάς. 

συκοφαντεῖν. 

συνήγοροι. 

τοξόται. 

᾿Αδηναῖοι" (οἱ παλαιοῦ" 

γαύκραροι. 

ναυκρωρία. 

οἰκέα. 

οἱ ᾽᾿Αθληταί: 

λυγιζόμενος. 

οἱ ᾽᾿Αδληταί" γἱιάθιη Παλαίςρ. 
Αἰγύπτιοι" 

καλάσιρις. 

κυλλήςεις. 

νόμος. 
Παμύλης. 

Αἰλιανός" 

ῥυμβονᾶν. 

υἱῶσαι. 

Αἰολεῖς" : 
Θρᾷκες ὅρκιώ. 
δμολώϊος. 

πέμπε. 

σάμβωλα. 

Αἰσχίνης κατὰ Τιμάρχου" 

5 ὕ2. Θέρσανδρος. 

61. ὑπογενειάζων. 

θά, κρώβυλος. 

97. ποικιλτής. 

152. παραφέρων. 

147, ἀδιάφθορον. 
154. μεμισθαρνηκώς. 

182. παρ᾽ ἵππον καὶ Κόρην. 

Αἰσχίνης περὶ τῆς παρᾶ- 
πρεσβείας" 

8 10. ἱερείας ἐνύπνιον. 

51. φέρνην. 

40, κέρκωψ,. 

ς 40] 
118. 
138. 

παιπάλημῶ. 

νωματιαῖῶ. 

σπονδοφόροι. 

140. κατηλοίωσεν. 

101. εὐαγωγία. 

108. τὴν ἐν τοῖς δύο μέρεσι. 

Αἰσχίνης κατὰ 

Φῶντος" 

ξ 2. ὁδοποιοί. 

41, ὑποκηρυξάμενοι. 

ὅ2. πατρῴων. 

1600. Μαργίτης. 

170. εὐγνωμοσύνη. 

240. κεφάλαιον. 
Αἰσκχίγῃς ἢ. ὀρθῆς 

πόλεως. 

Αἰσχύλος ᾿Αγαμέμνονι" 

γ4. δε ρλοὶ ἐξ; 

215. περιοργῶς. 

614. λακεῖν. 

Θῦ. πρόκωπος. 

Αἰσχύλος Αἰτναίαις" 

κρείττονες. 

Αἰσχύλος Τλαύκῳ Ποτνιεῖ- 
ἴτηλον. 

Αἰσχύλος Δικτυουλκοῖς" 

ὄβρια. 

Αἰσχύλος Ἑπτὰ ἐ, Θ. 

γ9. 22. συργηρούμενοι. 

62. οἱακοςρόφος. 

211; πολισσούχοις. 

710. φαντασμάτων. 

88. γαυςολοῦν. 

961. σαισθείς. 

Αἰσχύλος Ἑὐμενίςιν' 

Υγ8. 98. πχαρῶώνυμον, 

27. Πλειίςός. 

121, ὦξειν. 

Ιτῆσι- 



γ5. 626. τιμαλφούμενος. 

Αἰσχύλος Ἠδωνοῖς" 

ἄδασμος. 

Αἰσχύλος Θεωροῖς" 

σκωπευμῶᾶ. 

ψό, 

Αἰσχύλος Ἱκέτισιν" 

γ5. 1040, δελκτώ. 

Αἰσχύλος Ἰξίονι" 

ἡ μιίοποι. 

Αἰσχύλος Ἰφιγενείᾳ" 
κυδάζεσθαι. 

Αἰσχύλος Καλλιςοῖ; 

Πανιὰς αἶσα. 

Αἰσχύλος ΚΚερκυόνι" 

εὐληματεῖ. 

Αἰσχύλος Κήρυξιν' 

λογγάσω. 

πυρσοκόρσου. 

Αἰσχύλος ἹΚἰρκῃ" 

ζυγώσω. 

Αἰσχύλος Κρήσσαις᾽ 

κωνῆσαι. 

μόρον. 

πισσοκωνήτῳ. 

Αἰσχύλος Νεανίδκοις" 

᾽Οκτώπαν. 

Αἰσχύλος Νιόβῃ" 

κάκαλον. 

νοβακκίζειν. 

Αἰσχύλος Ξαντρίαις" 

ὀκτώπουν. 

πέμφιξ. 

Αἰσχύλος Ὀςολόγοις" 
ὀςολόψος. 

Αἰσχύλος Πέρσαις" 

γ8. 10. ὀρσολοπεῖται. 

50, Μέμφιδος. 

970 

γ5. 09, ὑῥερόλεγδον. 

229, θυμόμαντις. 
241, ποιμάνωρ. 

990. ἠχὼ πετραία. 

ὕ6, μυδαλέον. 

610. μειλικτηρίοις. 

668. νεολαία. 

695. νεοχιμόν.. 

107. οἱακοςροφῶν. 

987. Μαριανδυνόν. 

Αἰσχύλος Προμηθεῖ δε- 

σμώτῃ" 

γ85. 11δ. ὠδήριτος. 

157. κίγυγμα. 

5ῦ0. εὐάγκαλον. 

ι 966. μύδρος. 

Ὁ1 δ. οἱωκοςρόφος. 
941. τρόχις. 

Αἰσχύλος Προμηθεῖ λυο- 

μένῳ" 
. Ἱππάκη. 

Αἰσχύλος Σισύφῳ πετρο- 

κυλιςῇ" 

θῶψαι.. 

Αἰσχύλος Τοξότισιν" 

πεζοφοροῦσιν. 

Αἰσχύλος Τροφοῖς" 

ἑψιοῦσα. 

Αἰσχύλος Φιλοκτήτῃ" 
ὀκορνούς. 

Αἰσχύλος Φρυξίν' 

μόρον. 

πέλλυτρα. 

Αἰσχύλος Χοηφόροις. 
γ8. 16. προσκυρεῖ. 

10. μειλίγινασιν. 

81. παχνουμένης. 

201, γηλεῶς. 



δ 

εὐδείπνους. 

ὕϑ4. ὄψανον. 

043, ὄφις. 
θέ. θεμιτῶς. 

Αἰσχύλος Ψυχαγωγοῖς" 

ςαθερόν. 
Αἰσχύλος. Ἐταρστῖ. ἱποοϑιία : 

γ8. 488. 

ῃ. 2366. Ὠϊ. μακραίωνας. 

Ἰτῤνον ΓΙᾺ Ῥύπες. 

538. ςόμοις ἵππος. 

85: ζεῦγος. 

980. κυντερώτατα. 

580. λάμπουρις. 

987. Μαωραβώνιον. 

888.. ναρᾶςτε Δίρκης. 
989, ὁμίχιωατα. 

9390, ὀςράκων. 

891. οὐρανιζέτω. 

592. πεφρασμένος. 

998. πρέψαι. 

994. σάλα. 

Αἴσωπος" 

ἐς κόρακας. 

μᾶλλον Φρύξ, 

Αἴσωπος. ες 6οο: 

Ῥοδώπιδος ἀνάθημα. 

Συβαριτικοὶ λόγοι. 

Αἱ ἀκέςριαι" 

ῥυτίσματα. 
᾿Ακέςωρ᾽ 

Σάκας. 

᾿Αλέξανδρος Ἐπιςολαῖς" 
σκοῖδος. 

ΓἼΑλεξις ᾿Ατθίδι' 

μᾶλλον μᾶλλον. 

ἼΑλεξις Ταλατείᾳ" 
νομικόν. 

ἴἼἜἌλεξις Δρωπίδῃ" 

πέταχνον. 

ἼἌἌλεξις ἘπΖιςολῇ᾽ 

προσέκοψεν. 

ἼἌλλεξις Θράσωνι" 

κερκώπη. 

ἜἌλεξις Κλεοβουλίνῃ" 

Σινωπῆσαι. 

Αλεξις Λοκροῖς" 

ναυκληρεῖν. 

ΓἼΑλεξις Μανδραγοριζομένῃ" 

Φιλιππίδης. 

ἼἌἌλεξις ᾽Ολυνθίᾳ" 

εὐημερία. 

"Αλεξις παλλακῇ" 

ποναίαν. 

ΓΑλεξις Πεζονίκηῃ" 

μῶλλον μᾶλλον. 

ΓΑλεξις Προσκεδαννυμένῳ" 

ἰσχυρικός. 

Ἄλεξις Τροφωνίῳ᾽ 

ὀφθαλμὸν ἐπιβαλεῖν. 

ἌΑλεξις. Βταριηθηία ἱπορυία: 

πη. 49. ΝΙκ. οὐλοκόμος. 

ὅ4. πτερνίδες. 

61. νήςης. 

62. παναρμόνιον. 

θῦ. πίσον. 

θά. σκυδαίνας. 

θῦ. σπουδάζω. 

66. ςόλον. 

67. Ψυχικός. 

πος λευκοπύγους. 

Οὐ ΧΆ ΕΙΣ 

κρησέρα. 

᾿Αλκάαϊοξς ὁ καριςδξ. Ἱερῷ 

γάμῳ" 
πῶλοι. 

᾿ΑλκαϊοςΚωμῳδοτραγῳδίᾳ᾽" 
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ἀδηφάγοι τριήρεις. λωκκόπεδον. 
᾿Αλκαᾶϊος Πασιφάῃ᾽" ᾿Αντίμαχος Θηβαΐδι: 

οἰκητήριῶ. ὄςριμα. 

᾿Αλκωῖος. Ἐταριηθηΐα ἱηοθιία: ἢ ̓Αντίμα χος Δύδῃ; 
ῃη. 8 ΝΙκ. μετρῆσαι: ὀργεῶνες. 

᾿Αλκαῖος ὃ λυρικός. Ἐταρ- 1 ̓Αντίμαχος. Ἐτασπὶ, ἱποθτεί.: 
τηϑηΐὰ ᾿ποϑιία: πυρσολόφους. 

η. 110. Βρκ. Πιτάνη εἰμί. ςωῳθερόν. 

117; ἄγωνος. ᾿Αντισθένης" 

᾿Αλκχμάν" οὐροδόκην. 

ἵγασηιῖ. 18 Βρῖκ. ὄρνις. ᾿Αντιφάνης ᾿Αγροίκοις" 

89 καταῦσδι. ῥαγδαίου., ᾿ 

144 ψιλεύς. ᾿Αγτιφάνης ᾿Αλιευομένῃ" 

᾿Αμειψίας Μοιχοῖς" δρμοιάν. 

μιλτωρυχία. ᾿Αντιφάνης Βουσίριδι" 

᾿Αμειψίας. Ῥναρτηΐ, ᾿ποογ. : γωνγαλεύματα. 

ῃ. 11 ΜΚ. σκότος. 

"Ἂμ οι Ἐρ δβαιδι" 

νεωνισκεύεται. 

᾿Ανώκρέων ἐν γ' (ἴτ. 128 Βοκ.)- 

Ταντάλου τάλαντα:. 

᾿Ανωξωνδρίδη ς. Βτασιτηί. [η0.: 
η.7.ΜΚινεκτάρεον("].Ρ.510). 

28. “τάχα. 

᾿Αναξίλας Ὥραις" 

μᾶλλον μᾶλλον. 

᾿Αναξίλας. Βταριηὶ, ποθ: 
η. 9 ΜΙκ. φιλοδεσποτεύοιαι. 

᾿Ανώξιππος Κιθαρωδῷ" 

κύβηλις. 

᾿Ανδοκίδης. 
τικῷ" 

Συμβουλευ- 

ναυκρωτίῶων. 

᾿Ανδροτίων᾽" 

τ, ὅ4, Μιλ}). Εῤμολπίδαι. 

"Ἄνδρων Τρίποδι' 

Σαμίων ὃ δῆμος. 

᾿Ανταγόρας. ΜΙ Αριςφαγόρῶας. 

͵ 

κνηςὰ λάχανα. 

᾿Αντιφάνης Κυβευταῖς" 
ῥίσκος. 

᾿Αντιφάνης Μηδείᾳ". 

περιήγητος. 

᾿ΑντιφάνηςΠωαροιμιαζομ ἐνῳ" 

ςῖμιν. 

᾿Αντιφάνης Σκύβαις' 

σαράβωαρα. 

᾿Αντιῷ ἄνης. Ἐταριτηῖ, [ποοεὶ,: 
η. 89. ΜΙ᾿, κύδαροι. 

᾿Αντιῷ ἄνης Δηλίᾳ" 

90. συνέλκειν. 

91. τρίτῳ καὶ τετάρ- 

τῳ ἔτει. 
92. ὑπέρχολος. 

᾿Αντιφῶν Κατηγορίᾳ ᾧ ρ- 

μῶκείας" 

δ 20. τροχισθεῖσα. 

᾿Αντιῷ ὧν περὶ τῆς διμονοίας" 
δεωιδές τον. 

ἵνα. 
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Α ᾿Αντιφῶν προοιμίοις καὶ ᾿ ᾿Απολλοφώνης σι. πο. : 
ἐπιλόγνοις" ὑπετέθυπτο: 

μοχθηρός. φιβάλεως. 

᾿Αντιφῶν. Βτασηι. ᾿ησοϑυίᾶ : ᾿Απολλώνιος" 

μεθέορτοι ἡμέραι. ὑδροφόρια. ᾿ 
πατρῴων. ᾿Απολλώνιος τοῦ Αρχιβίου' 

προδικασία. μετά (11. ρ. 506). ν 
τελεσθῆναι. ᾿Αρωρὼς Καμπυλίωνι" 

τίμιον. νωναλεύματα. 

᾿Απελλᾶς ὃ Ποντικὸς" ᾿Αρωαρὼς Πανὸς. γοναῖς᾽ 

Κυψελιδῶν ἀνάθημα. λωμπρόψυχος. 
Ῥοδώπιδος ἀνάθημα. ᾿Αραρώς. Ἐταρσιηθηΐα [πρρυϊὰ : 

᾿Απίων" (6]. Ἠοπι.). ἐωθώς. 
ἀάπτους. Ἂχ εϊοιε: 

σπιλάδες. ἀδηφάγοι. 

σφάραγον. μαμμᾶν. 

τρίγληνα. Ἢ ἀριθμητική" 

᾿Απολλόδωρος Συνεφήβοις" περισσά. 

σχιςὸς χιτών. ᾿Αριςαγόρας " 

᾿Απολλόδωρος Καρύςιος ἱμάντως. 

᾿Αποκωρτεροῦσι" λωκκόπεδον. 

σπουδάζω. σπεῖρῶ. 
᾿Απολλόδωρος ἐν ς' περὶ [᾿Αρίςαρχος 7γαρίοιι: 

Ἐπσιχάρμον" ὑπάρχων. 

κωρδιώττειν. ᾿Αρίςαρχος (Ογαγηηιαξέοιιδ: 

᾿Απολλόδωρος. Ἐταρτηί, [ηο.: ᾿ ἢ δ᾽ ὅς. 
Καλλιγένειων. κυσολάκων. ᾿ὰχ οἴα. ἈΌΠηΚ. 

κύρβεις. λαβέ. 

λαρινοὶ βόες. Μυσικώρφης. 

μὠέλασμα. ὄνου πόκαι. 

πελίκαν. Πρώμνειος οἶνος. 

ῥάώξαχι, σησαμῆν. 

συντύχημα. ταχυβάμονας. 
Ταυροπόλον. ᾿Αριςείδης βαγοθριεοργαρῆ.: 

᾿Απολλόδωρος Δ οίογν : ἐς κόρακας. 

σκιωγράφος. ἡ ᾿Αριςείδης ὃ δήτωρ᾽ 

᾿Απολλοφάνης Ἰζρησί" λίνον λίνῳ συνάπτεις, γο!. 
Μυσικάρφης. ΠΠ. ρ. 148. 



᾿ 380. 

ὅσα μὴ ἀπῆν, γο]. {Π. 

Ῥ. 404. : 

᾿Αριφόδη μος. Υἱάὰς ᾿Αριςοφά- 

νης Βυζ. 

Τευμησία. 

᾿Αριςοκλῆς ἐν τῷ περὶ ν᾽ ι- 

γάντων᾽" 

μίνθα. 

᾿Αριςὄξενος ἐν α' περὶ τραᾶ- 

γικῆς ὀρχήσεως" 
σίκιννις ροβὶ σηκίδες. 
σίκιννις. 

᾿Αρις ὀὁξενος. Βτασιηὶ. [ησϑτΐ. : 
σκολιόν. 

᾿Αριςξοτέλης ἐν Διδασκᾶ- 

λέ δ᾽ 

ὄνου σκιῶώ. 

᾿Αριφςφοτέλης περὶ ζῷων'᾽ 

ΓΙ ΧΌΎΙΣ 

Ἧι Εν ΜΕΘ ΡΕ δι 

Ὕ. δά. γῶνος. 

ΥΙ. 12. φοξῖνος. 

ΜΙΝ Ἴ)νοδ. 

Υγ111.21. κραῦρον. 

ΙΧ, 40. κύτταρος. 

᾿Αριςοτέλης ἐν Ἤϑθικοῖς" 

Ι. 7. 16. μία χελιδών. 

᾿Αριφοτέλης ἐν τῇ Πολι- 

τείᾳ" 

πεζάς. 

᾿Αριφοτέλης ἐκ τῆς Πολι- 

ΥΤΤΑΕΝ 

νωυκρωρία. 

᾿Αριςοτέλης ἐν τῷ η΄ περὶ 

τῆς Πολιτείας" 

ἐσχατιάν. 

᾿Αριφοτέλης ἐν τῇ Αθηναίων ᾿ 

πολιτείᾳ" 

ὑπὲρ τὰ Καλλικράτους. 

᾿Αριξςξοτέλης ἐν τῇ Ἰθακη- 

σίων πολιτείᾳ" 
σκυτάλη. ἣ 

᾿Αριςοτέλης (ἐν τῇ Λακε- 
δαιμονίων πὸλιτείᾳ)" 

λόχοι. : 

᾿Αριςοτέλῃης ἐν τῇ Σαμίων 

πολιτείᾳ" 
Σαμίων ὃ δ. 

᾿Αριςοτέλης ἐν τῇ Συρᾶ- 

κοσίων πολιτείᾳ" 

Καλλικύριοι. : 
᾿Αριξοτέλης τέχνῃ ῥήητο- 

ρικῇ" 
ὑπέρου περιτροπή. 

᾿Αριςοτέλη ς. Βταριηῖ. [πορυῖϊ.: 

ἐς κόρακας. 

ἕσιφῶ. 

ὄνος. 

πελώται. 

Τενέδιος ξυνήγορος. 

τὸ Μηλιακὸν πλοῖον. 

᾿Αριξοφάνης ᾿Αχαρνεῦσιν" 

γ5. 2. ἥσθην. 

10. κεχήνη. 

17. ῥύπτομαι. 

22. σαχοινίον. 

25. πρῶτον ξύλον. 

50. σκορδινῶσθαι. 

84, πρίω. 

48. πᾶριτε. 

θδ. φέρειν. 

4. ὕαλος. 

92, ὀφθαλμὸν βασιλέως. 

οὕ, ναύςξαθμον. 

95. ναύφαρκτον, Φάβ- 

κτεσθαι. 
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καταπελτάσονται. | 

σφενδαμνίνους. 

. Λακχρατίδας. 

. τὸ ἀπὸ τῆς Παλ- 
ληνίδος. 

ἐτνήρυσιν. 

τριωκοντούτης. 

φαλλικόν. 
καταγιγαρτίσᾶξι. 

ἐς φοινικίδα. 

θυμβροφάνον. 

. καταγλωττίξειν. 

κωτεγλώττιζε. 

σκιμαλίσαι. 

περιεπτισμένον. 

Σιμωίθα. 

. πεφυσιγνωμένοι. 

τύλος. 

σάγνμα. 

. μισθαρχίδης. 

Θασίων. 

παρεξηυλημένον. 

σκανδάληθρα. 

. Τιθωνόν. 

. μαᾶςαρύζει. 

κυφόν. 

Φασιανός. 

. πάσσακι. 

. φΦιβάλεως. 

τροπηλίς. 
" 

. φαντάζομαι. 

. παίειν. 

. μίαν μάχαιραν. 
τύλη. 

ὄςινον. 

πυριρρωγής. 

. λυχνοῦχον. 

. ἡμερίδα. 

γ5. 1056. 

1040. 

1056. 

1067. 

1151: 

1119. 

1176. 

1188. 

1297. 

ςαλαν μόν. 

ς αθεῦσαι. 

νυμφεύτριο. 

οἰνήρυσις. 

τριχόβρως. 
μίμκαρκυς. 

λαμπάδιον. 

κατασπέρχων. 

τήνελλα. 

᾿Αριςοφάνης Ἱππεῦσιν' 
Υγ5. 

417. 
494. 
497. 
699, 
595. 
697. 
552, 
θ06. 

4͵ 

α 

41, 

67. 

103. 

120. 

152. 

157. 

1δ4. 

1660. 

204. 

2175. 

2179. 

801. 

560. 

62. 

96. 

400, 

416, 

ἤρρησεν. 
ξυναυλία, συναυλία. 

κυαιμοτρώξ. 

Ὕλρε: 

λεῖξαι. 

ποτήριον. 

προβατοκάπηλος. 

Κυκλόβορος. 

προσκέψομαι. 

κλαςάσαι. 

κυρήβιω. 

κυρηβάζεσθαι. 

ζωμεύματα: 

ἀδεκατεύτους. 

πάρεισι." 

σαχελίδες. 

μωκκοᾶν. 

κῴδιον. 

σιτούμενος, κυνοκέ- 

φΦαλλος. 

κόβαλα. 

ἐσκοροδισμένος. 

κάλλαιω. 

πτερυγίζων. 

λυδίζων. 

ςώσις. 

ἡλέκτραι. 

Μηδικὴ πόα. 



Υϑ9 . 698. 
6521: 
693. 
696. 
697. 
697. 
765. 
Ἰθῦ. 
ΑΝ 
Ἴ91. 
7968. 
807. 
821. 
850. 
858. 
809. 
864. 
868. 
909. 
924. 
96ά. 
9θά. 

982 

ὄπισθεν. 

ἤρειδε. 

μορμώ. 
ψολοκομπίω. 

περιεκόκκασα. 

μόθων. 

Κύννα. 

Σωλαβακχώ. 

μυττωτὸόν. 

περιδόσθαι. 

ῥωαθαπυγίζειν. 

πωρεκόπτου. 

σκέρβολλε. 

θωλαττοκοπεῖς. 

ὁςρωκίνδα. 

κρουσιδημῶν. 

θηρῶντες. 

σκύτη. 

περιψῆν. 

ἰπούμενος. 

μύρρινος. 

ψωλὸν γενέσθαι. 

1049. πεντεσύριγγον ξύλον. 

1067. 

1150. 

1154, 

1187. 

1285. 

1286. 

1545. 

1984, 

κυνωλώπεκα. 

κωταςηλῶν. 

πάλαι. 

τρία καὶ δύο. 

κασωυρεῖον. 

ἐσχάρας. 

κερουτιᾶν. 

ὀκλαδίας δίφρος. 

᾿Αριφοφάνης Νεφέλαις" 
Πάρνης. 

πηνίον. 

. ὀνειροπολεῖ, 

. τραῶσιά. 

καταγλωττισμά- 

τῶν. 

. λαφύττειν. 

. ἐσπάθα. 

. ἱππέρων. 

. πνιγεύς.᾿ 

. σωμφόρας. 

. περιόψεται... 

. Περσικαί. 

. παρατεῖναι. 

. περιφρονεῖν. 

. παιπάλη. 

. ἠρῷναι. 

,. Κρεῦσις. 

. κροῦσις. 

. λημᾶν χύτραις. 

. θδουριομάντεις. 

. σφρανγιδονυχῶρνο- 

κοιήτας. 

, κεςρᾶν. 

. οὐκ ἀποτευκτή- 

, σεῖς. 

. ἱτηξ. 

. εὑρησιεπής. 

. τρύμη. 

. κεντρότυπος. 

. φροφιοπιανοῦργος, 

. ματιολοιδὸς. 

, ἡμιδνῆτα. 

. μεγαλώνυμον. 

. θρυαλλίς. 

. σελανεῖν. 

. κωμαςής. 

. κυδοιδοπᾶν. 

. σκαλαθυρμάτια. 

. ςροβεῖ. 

. σκίμπους. 

. μηλολόνθη. 

. Φιλεῖ γάρ πῶς. 
, θυμόσοζος. 



γ3. 881. 

981. 

997. 

1001. 

1091. 

1091. 

1162. 

1164. 

1567. 

1579. 

.1599. 

1475. 

σιδίων. 

Κηκείδης. 

μήλῳ βαλεῖν. 

σῦς. 

τραγῳδεῖν. 

λυσανίας. 

πρόβολον. 

ςὐμφακα. 

ἔφλα, φλᾶν. 
ἐρέβινθος. 

φληνάφα. 

᾿Αριςοφάνης ΣφΦηξίν' 
γὸ,. 

θ5. 

41. 

106. 

. 124, 

147. 

151. 

167. 

218. 

249, 

θά. 

909. 

δ02. 

ὅδὲ. 

594, 

466. 

478. 

540. 
Ὁ70. 

600. 

θ60ά. 

Θ15. 

6074. 

676. 

7608, 

μέρμηρα. ᾿ 
μυττωτεύσομεν. 

πασπάλη. 

ὠωκρὼ γραμμή. 
κνεφαῖος. 

ἐρρήσεις. 

καπυίας. 

τιμητικὸν σινάκιον. 

ςἰλην. 

προβῦσαι. 

πρῷα. 

σῦκον αἰτεῖν. 

σέρφοι 

σκοπιωροῦνται. 

κάνναι. 

πόνῳ πονηρός. 

οὐδ᾽ ἐν σελίνοις. 

θαλλοφόροι. 

κωταχήνη. 

περικωνῆσαι. 

πρωκτός. 

σύρφαξ. 

λαγαωριζόμενοι. 

ὕρχαι. 

σηκίδες, 

8389 

Ἡράκλεια λουτρά. 
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γ5. 848. 

804. 

878. 

ϑ0 7. 

9176. 

1072. 

1087. 

111. 

1121. 

1182, 

1169. 

1172. 
1178. 

1204. 

1864. 

1490. 

1010. 

10 27. 

᾿Αριφοφάνης ἙΠ1᾿ρήνῃ" 
γ8. 1͵ 

Ὁ], 

105, 

18. 

198. 

οῦ 1. 

506. 

588. 

994, 

4θ5. 

528. 

5061, 

67. 

θ0ὅ. 

740. 

“10. 

818. 

1005. 

1012, 

σανίδα. 

ποῖ θεῖς. 

σίραιον. ᾿ 

κλῳός. 

κνυζώμενον. 

ἐσφηκωμένον. 

θυννάξοντες. 

κύττωροι. 

μὴ φέρειν. 

καυνάκης. 

σαικονῆσαι. 

Λαμία. 

καρδοπίων. 

γουβυςικῶς. 

τυφεδανός. 

πτήσσει. 

σιννοτήρης. 

ὦξειν. 

μᾶζαν. 

ἐρείδειν. 

κάτω κάρα. 

ὠυκτῆρας. 

κύτταρος. 

σὺν δορί. 

Κιλλικῶν. 

κωτεδηδοκώς. 

Ἑρμοῦ κλῆρος. 

ὀνκύλλεσθαι. 

πλέκος. 

λιτωργιοῦμεν. 

θρίναξ. 

λιπερνῆτες. 

ὑςριχίς. 

ἸἸωνιώ. 

ποτώμεναι. 

κωπᾷρδες. 

μογῳδεῖν. 



γ5.1052,. 

᾿Αριςοφάνης Ορνισιν᾽" 

Υ͂8. 

1124, 

1148. 
Π}} 
1990. 
1506, 

2. 

“::- 

ά͵ 

14, 

91. 

82, 

122. 

142, 

186. 

206. 

286. 

500. 

907. 

ἀ4ἀθρ9. 

Ὧ4ἀϑθ6. 

68. 

90. 

684, 
714. 

714, 

709. 

852. 

841, 

871. 

971. 

1114, 

1115. 

1180. 

1149. 

1206. 

1298, 

σχίζα. 

θυηπόλος. 

τυντλάζειν. 
λοφᾶν. 

ἰσωνία. 

σμώχειν. 

κρώζει. 
’ 

πλῶνυττειν. 

προφορούμενοι. 

σπινωκοπώλην. 

Σάκας. 

σέρφοι. 

σισύρω. 

ὀρκχιπεδεῖν. 

λιμῷ Μηλίῳ. 

καλοῦμεν. 

τίλλειν. 

κείρυλοι. 

σιπίζειν. 

Τιτανίδα γῆν. 

κυρβασίαν. 

ὄρχιλος. 

κνίψ. 

συνῳδά. 

ἠρινοῦ τόκου. 

πεκτεῖν, 

πλῆκτρα. 

πελαργικόν. 

κωδωνοφορῶν. 

ὀρτυγομήτρα. 

πανδωρία. 

ῥηνίσκους. 

μῆν᾽΄. 

ὀρογυίας. 

ὑπαγωγεύς. 

τρίορχος. 

ἥκειν. 

γ5. 1. 07. 

1408. 

1467. 

1859. 

1559. 

1691. 

{135. 

17θ4. 

πελῶργικοὶ νόμοι. 

κύκλιον χορόν. 

λιβάξεις. 

λαίγματα. 

λαϊμα. 

τενθεία. 

συνεκόμισαν. 

τήνελλα. 

᾿Αριςοφάνης Λυσιςράτῃ" 
γε. ἢ. 

εἰν ὧ δὰ 

9 

. οὐκ 

κώμην. 

. τὸ νῦν εἶναι. 

ἐπιγλωττήσο- 

ῥἂι. 

. κιμμερικόν. 

. μοιμυᾶν. 

.ϑῶτε. 

. ῥυάχετον. 

. ςαμνία. 

. λέαινα. 

. τυρόκνης!ς. 

. καθαγίσω. 

. πρέμνα. 

. σιμόν. 

. Λύμνιον πῦρ. 

. πανός. 

. πόνῳ πονηρός. 

. πάσῃ τέχνῃ. 

. λόχοι. 

κεκωδωνισμένος. 

. σῖλον χαλκοῦν. 

. οἷἰσπώτη. 

. λύκος ἔχανεν. 

. λυκόποδας. 

. πεκτούμενος. 

, σέες, 
[ν ἤ 

. ὅσιον χωρίον. 
᾽ Ν ᾿"ὔ 

. οἰκουρὸν ὄφιν. 

. κικκαβίζειν. 



γ8. 990. 

944. 

979. 

1001. 

1094. 

121: 

1199. 

1240. 

1248, 

τοῖα. 

᾿Αριςοφάνης Θεσμοφοριαᾶ- 

ζούσαις α'᾿ 

γ8. 100. 

142. 

240. 

254. 

208. 

299. 

429, 

4860. 

498, 

505. 

Ὁ16. 

007. 

699. 

641. 

745. 

898. 

852. 

910. 
ΡΝ 

968. 
1197. 

᾿Αριςοφάνης Θεσμοφοριᾶ- 

ξυύσ αἷς β΄ " 

ἔγ, ὃ. Βσκ. ἡτριαῖον. 

3. 
6. 

ςρόφιον. 

Ῥόδιω. 

θωμοί. 

ὑσσάκους. 

ἑρμοκοπίδαι. 

λισσάνιε. 

ῥύπον. 

ἐρρήσετε. 

κυρσάνιοι. 

παραμπυκίζεσαι. 

μύρμηκος ἀτραπός 

Λακωνικαί. 

τρώμις. 
͵ 

πόσθιον. 

περίθετος. 

Καλλιγένειῶν. 

κυρκανᾶν. 

κεδρίδες. 

ληκούμεσθα. 

κηρίῳ βῦσαι. 

κύτταρος. 

ποκάδες. 

σκάφιον. 

ςερίφη. 

τυννοῦτο. 

σκάφιον. 

κοικύλλειν. 

ἴφυον. 
͵ 

σανίδα. 
᾿ 

εὐκυκλος. 

συβήνη. 

νῆςιν. 

ὀχθοίβους. 

ἱ 

ἔτ, 6. Βριι. καλάσιρις. 

2 

Υγ5. 8 

78 

108 

1.1 

199 

159 

159 

180 

187 

188 

190 

194 

250 

Θῦ 

7 

ἀθά 

0 

505 

ὅ08 

522 

ὅ64 
θ925 

6 

σὺ ὺὸ σὺ σὴ» δ. 

6 

θ058. 

722. 

708. 

712. 

797. 

819. 

λίτρον. 

μαλάχιον. 

ὄλεθρον. 

περιδέραια. 

ὑποδερίς. 

κιναβευμάτων. 

λύκος ἔχωνεν. 

λακωνίζειν. 

κενταυρικῶς. 

κωδωνίσαι. 

ἀλλά. 

θρανίου. 
͵ 

πλοιῶριῶ. 

πλοιάριον. 
μὴ 2) 

ὄνος ἄγων. 

παωραβαλοῦ. 

Κερβέριοι. 

ὄνου πόκαι. 

κρέας. 

περιθρέξει. 
͵ 

κεροβάτας. 

ταυροφάγον. 

Ταρτησία μύραινα. 

ληματίας. 

ἐρεικτῶν. 

κατερεικτώ. 

καλῶς. 
Ἁ “Ὁ 

σπουδὴν ποιεῖσθαι. 

κωτήλιψ. 

μαςιγώσιμος. 

προτιμῶν. 

κεκωδωνισμένος. 

λοιδορησμός. 

λοπάσιν. 

τάλαντον. 

88 

᾿Αριςοφάνης Βατράχοις" 

ω- 

σμιλεύμωτα. 
25 



γε. 958: 

989. 

990. 

991. 

1020. 

1066. 

1075. 

1095. 

1189. 

1178. 

1192. 

1505. 

1.8: 

1547. 

᾿Αριφςοφάνης 

980 

ὑποτοπεῖσθαι. 

Μαμμώκυδος. 

κεχηνότες. 

Μελητίδης. 

σεμνυνόμενος. 

περιιλάμενος. 

ῥυππαπαί. 

Κεραμεικαί. 

μάκτρα. 

ςοιβήν. 

ἤρρησεν. 

κροταλίζειν. 

Κυρήνῃ. 

κλωςφῆρα. 

Ἐκκλησιῶ- 

ἀρ συν δ. 

γ8. 28. 

᾿ 48, 

7 

115. 

127. 

128. 

100. 

0». 

9.1.8: 

408. 

420. 

441. 

050. 

6048, 

Ὁ) 

758. 

51: 

828. 

827. 

858. 

838, 

904. 

Σαλαμίνιος. 
ἊΝ , 

κατὰ σχολήν. 

Λάμιος. 

σποδοῦν. 

ἐςχθευμένον. 

περιςίωροος. 
ἃ ἢ Ν Υ] 

μὰ τὼ θεώ. 

πσαρακορδίζειν. 

ἡμιδιπλοίδιον. 

τιθυμμαλλόν. 

ΝΝαυσικύδου. 
Ι 

νουβυςικόν. 

καταχήνη. 

καλαμίνθα. 

κηρύκαιναν. 

ὑδριωφόροι. 
ἘῸΝ Ν " οὐδὲν πρὸς ἔπος. 

λάγανα. 
ς ͵ 

ῥιπίζεται. 

εὖ νένηται. 

νένηται. 

παραλέσειν. 

γ5.991. 

᾿Αριςοῷ 
ἤν. 

κρησέρα. 

ὀπλίττομφαι. 

ὦνης Πλούτῳ α΄᾿ 
Βοῖ.. ῥυφεῖν. 

᾿Αριφοφάνης πλούτῳ β'" 
Υ8. 

200 

510 

470. 

5217: 

ὃδ4. 

501. 

Ὁ61. 

514. 

θῦ8. 

677 

418 

718 

720 

729 

754 

940 

1002 

1086 

1087. 

1104 

1100 

21. τυπτήσεις. 

. ῥυπᾶν. 

. μων νγανεύειν. 

κύφων. 

τάπητες. 

περιγίνεται. 

ἰσχνός. 

σφηκώδεις. 

πτὲρυνίζειν. 

λοῦσθαι. 

. Φύϑοῖς. 

. ἔῷλα. 

. Τἡνια. 

. ὄξος Σφήττιον. 

. ἡμιτύβιον. 

. οὐσίαν. 

. σύκινον. 

. ἦσάν ποτ᾽ ἦσαν. 

. τρύξ, 

τρύγοιπος. 

. Ἑρμῆς ςροφαῖος. 

. παλιγκάπηλος. 

᾿Αριςοφάνης ᾿ΑμφΦιαράῳ" 

Βοῖκ, ἔν. 18, λεβηρίς. 

18. τυφλότερος λε- 

βηρίδος. 

15. τοῦ. 

᾿Αριςφοφ νης ᾿Αγαγύρῳ" 
ἔν, 8. 

Τὶ 

14, 

19. 

ὀρθοπλήξ. 

ξυννένοφε. 
ὁδοῦ παρούσης. 

πωρωλοῦμαι. 

᾿Αριςφοῷφ ἄνης Βαβυλωνίοιξ" 



ἔν. 1. νεολαίαν. 

2. Σαμίων ὃ δῆμος. 

ά͵ ςιγών. 

6, ἱτέας. 

Ἴ. ςοῖχος. 

9, ῥόθιον. 

12. ἐς τὸν λιμένα. 

14. γαυλόχιον. 

20. ἤρεφεν. 

20. κωλυμμάτια. 

4. δρκωμοτεῖν. 

᾿Αριςοφάνης Τεωργοῖς" 

ἔτ, 4. κωδύαι. 

2.5, Στρεψαίους. 

24, καλὰ δὴ παταγεῖς. 

Φ5. Μελιτέων οἶκος. 

᾿Αριςοφάνης Τήρᾳ᾽ 

τ. 19. ςλεγγίς. 

24. Μελιτέα κάπρον. 

᾿Αριφοφάνης Δαιδάλῳ" 

ἔν, ὅ. ὑπηνέμια. 

10. ὄνου σκιά. 

᾿Αριςφοφάνης Δαιταλεῦσιν" 

ἔτ, 5. σπαθίδα. 

6. τροπίας οἶνος. 

16. σορέλλη. 

28. σεῖσαι. 

2ῦ. τοὐπίπεμπτον. 

29, ςλεγγίς. 

98. δαί. 

40, γνεβλάρετοι. 
41, ὄρτυγας. 

42, ῥαγδαίους, 

᾿Αριφξοφάνης Δαναΐσιν" 
ἔτ. 1. κυλλήςεις. 

ὅ. τοῦ. 

.9. ὀσμύλια. 

᾿Αριφοφάνης Δράμωσιν ἣ 

9δ7 

Νιόβῳ: 

ἴτ, 7. καττύν. 

᾿Αριςτοφάνης Δράμασιν" 

πολ. τ εαβρρύς, 

9. πεταχνοῦνται. 

ὅ. κιχόριῶᾶ. 

᾿Αριςοφ νης Ἥρωσιν" 

ἔτ, ὅ. λούτριον. 

8, καρδοπεῖον. 

16. ἡλίσκον. 

17. πσυελίς. 

᾿Αριςοφάνῃης Κενταύρῳ" 

ἴγ. 1. πρόδικον. 

᾿Αριξοφάνης Κωκάλῳ" 

τ, 4, ὧδε. 

᾿Αριςξοῷφάνης ΔΛημνίαις" 

ἴτ, 8. μεγάλην θεόν. 

10, νεαλής. 

᾿Αριςξοφάνης Νήσοις" 

ἴγ, ὅ, ξυννένοῷφε. νένοφε. 

θ, σῦᾳ. 

᾿Αριςξοφάνης Ὁχκάσιν᾽" 

ἔργ, 1: ἐῤανισῴς. 

θυ 

10. σπατάγγχαι. 

11. ὠδαξῆσαι. 

16. σκαφίδας. 

16. μάκτρα. 

16. μαζονοιφεῖω. 

117. σσυρίδ. 

20. Λακεδαῖμον. 

᾿Αριςφοφάνης Πελαργοῖς" 
ἵν, 9. ὀβελίας ἄρτος. 

10. οἰκίσκος. 

᾿Αριςοφάνης Πολυΐδῳ" 

ἴτ, ὅ. ἔρημον ἐμβλέπειν. 

᾿Αριφοφάνης Προαγῶνι" 
ἴγ, 1. ςαθερὸν. 

25 Ὁ 



ὁδὃ 

᾿Αριξοῷᾶάνης Σκηνὰς κατᾶἄ- 

λαμβανούσαις" 

ἔν, ὅ. ὀξυρεν (μμεῖν. 

11. οὐ γὰρ ἄκανθαι. 

16. πεζίδαω. 

᾿Αριςοφάνης Ταγηνιςαῖς" 

ἔτ, 6. ἐρείδειν. 

9. ἠτριαῖον. 

ἐσχάριον. 

, χωνῆσδι. 

παραιξόρουσον. 

40, σπίνος. 

᾿Αριςοφάνης Τριφόλητι" 

ἴγ. 8. τῶν τριῶν ἕν. 

11. Ἑρμῆς τρικέφαλος. 

᾿Αριςξοφάνης Ὥραις" 

τ, 1. ὑρισοί. 

᾿Αριςοφάνης. Ἐταστηΐ. ἱπορτὶ.: 
ἔν, 15. λέλαφας. 

20, πυθοῦ χελιδόνος. 

55, παωλημάτιον. 

ὅδε πολφοί. 

δά, κύος. 

48. μηλῶσδι. 

49, προσίσχε. 

5. ποῖ κῆχος. 

δῦ. ὥζηκεν. 

“7 Οὐ δ᾽» 

71. δᾶ; 

89. ςρεψίμαλλος. 

118. ἀἄδδιξ. 

119. ὠδηφόγοι. 

167. εὔειλος. 

108. 

ΩΦ ὧὡτ οἱ 

φι [πο 

τῷ 

εὐθετῆσαι. 

175. θυλακοφόροι. 

180. ἱπποκλείδην. 

187. κάνδυλος. 

188. κλέος. 

. κνημία. 

. χωπαῖοι. 

. λεγωνῆσαι. 

. λίςριον. 

. λογγάσω. 

. λουτρίδες. 

. λοφοπωλεῖν. 

. μαγίδες. 

. μάθος. 

. μαλθακόν. 

. μάμμην. 

. μεσαύχενες. 

. μύξαν. 

. Νωνακρεύς. 

,. ξειρίς. 

. ᾿Τλύμπια." 

. ὀνυχίζεται. 

. οὐδαμά. 

. πάγκυφος ἐλαία. 

. κυφός.. 

. πέτευρον. 

. προσχίσματῶ. 

. πυτίνη. 

. ῥήτορα. 

. σεῖν. 

. Σέριφον. 

. σκελετεύεσθαι. 

. σκιμβάζξειν. 

. σκοπεῖν. 

. σπυρθίζειν. 

. τάρρωμα. 

. τάχᾶς. 

. τετρα χίζειν. 

οὐφιτί ζει, 

. τικτικόν. 

. τρόχμαλον. 

. ὑπογεγνραμμένῃη. 

. ὑποζυγιώδης. 



1-.374. ὕλην. 

2177. φαύσιγγες. 

279, Φλεύσιον. 

280. φνεί. 

28ὅ. ψό. 

᾿Αριςοφάνης. Ῥ]5 56116] : 

κωλῆν. 

λῶγῷα. 

ῥῆσις. 

σίλφιον. 

σκώρ. 

ςρωτιᾶν. 

τραγήματα. 

τρώγειν. 

᾿Αριςοφάνης Βυζάντιος" 

ἀγῶνα. 

ἤποθεν (11. ρ. 288). 
κατὰ πρωτείρας. 

λύσιοι τελεταί. 

μασχαλίσματα. 

μελαινάων (11. ρ. 506). 
οἰκείαν. 

ὁμολῷος Ζεύς (τοοια8 ᾽Α ρι- 

ς ὀὁδη μος). 
πάντα λίθον κινεῖν. 

Πηλέως μάχαιρα. 

συρβάβυττα. 

Ὕης. 

᾿Αρμενίδας" 

Καδιμείῳ νίκη. 

Μακάρων νῆσος. 
᾿᾽Αρριανός" 

παρὰ τούτου. 

περιπετῆ γενέσθαι. 

᾿Αρτεμίδωρος" 

τευτάζειν. 

Οἱ ἀρχαῖοι" 

ἐφθάρωται. 

989 

ἦ δ᾽ ὅς. 
θηλάζειν. 

κλῇσαι. 

λῆνος. 

τάλαντον. 

᾿Αρχίλοχος" 

. ὀτρυγηφάγον. 

92, κύψαι. 

ἀν, λιπερνῆτες. 

2. ῥαιβόν. 

Ὁῦ. σείριον. 

ὃ. πόλλ᾽ οἶδ᾽ ἀλώ- 

ὑῳ ρστηξ, 
99. μελωμπύγουτ. 

101. λεωκόρητος. 

166. κύφων. 

171. μυδαλέον. 

175. μισήτη. 

175. πακτῶσδι. 

᾽ἊΑριχῆνος" 

Σαμίων ὃ δῆμος. 

Ἄρχιππος Ονῳ᾽ 

ὀμώμοκα. 

Ἄρχιππος" ὍὌκου σκιά. 
γ146 Μείπεκ. Η, Ὁ. ρ. 208. 

Οἱ κατὰ τὴν ᾿Ασίαν" 

κώρδωκες. 

σκηνή. 

᾿Ασκληπιάδης ς' Τραγῳ- 

δουμένων" 

Ῥησίωαρχος. 

᾿Ασκληπιάδης Ἐπιγρά μ- 

 ΜῚ 

ὕδωρ δὲ πίνων. 

Οἱ ὡςρονόμοι" 

παράπηγμα. 

᾿Αξςξυδάμας" 

Πωρθενοπαῖος ἰτᾶσοθαϊα. 



᾿Αττικοί" 

3990 

ἘΡΙστγαμηπ)ὰ : σαυτὴν ἐπαι- 

εὐκρινής. 

εὐνοῦχος. 

ἑώρων. 

ἑώς. 

ζάκορος. 

ζητεῖν. 

ζωπυρῆσαι. 

ἠνείχετο. 

θεριῶ. 

κωταγώνψιον. 

κῆπος καὶ σ. 

κρίβανον. 

λάγνης. 

᾿ Λακεδαίμονα. 

λεωρν ὅν. 

λεώς. 

λήκυθον. 

λιμόν. 

λίριον. 

λίτρον. 

λύξ. 
μμαϊῖῶν. 

μακρὰν οὐσίαν. 

μαλακίζεται. 

μοωμμίαν. 

μελάγαχρως. 

Μέμφιδος. 

μῦα. 

μυρών. 

ναὶ μὰ Δία. 

ναῦς. 

νείκας. 

νεολαίαν. 

νεώς. 

νόμος. 

νεῖς. 

(Λγ146 ᾿Αθηναῖοι). 

ξυήλην Ὀ]15. 

ξυμβαθῇ. 
ξύνδυο. 

ὀδός. 

οἷἰςόν. 

οἰκέω. 

ὀκλάξ. 

ὄνου πόκαι. 

ὄρνις. 

ὄρτυγας. 

ὀςοῦν. 

οὐδὲν ἄπο τρόπου. 

οὐδ᾽ ὑφ᾽ ἕνων. 

ὄφλειν. 

παρακεχόρδικεν. 

παρουσία. 

παχεῖς. 

πέμζε. 

πέργαμον. 

πῇ. 

πλειςοβολίνδα, 

ποιήσειας. 

πολεμησείειν. 

πόρδαλιν. 

πρατήρ. 

πτορύους. 

πυριλαμπίς. 

ῥάξας. 

ῥαχίαν. 

σάκος. 

σήμωτα (11. Ρ. 556). 
ςάς. 

ςατήρ. 

ςέρεσθαι. 
συμβούλους. 

συνέδριον. 

σχολάζειν. 

τέφραν. 



991 

ὑγίειαν. Ιζάριος Ζεύς. 

ὑςέρω δεκάτη. κριωδδέμεν. 
φάλαγγες. ὁμκωχέτας. 

Φαρυγίνδην. ὀπισθοτίλαν. 

φαύζειν. ὀπλίττομωι. 
φαῦλον. πελίκαν. 

Φλιοῦντα. Γέται" 

Ψόας. Ζάλμοξις. 

ὠζυροί. Οἱ γεωμέτραι" 

᾿Αττικοί. Οἱ γεώτεροι ᾽Ατ- κάθετος. 

τικοί" Γοργίας" 

πανός. παρθένοι. 

γιάθ 'ἰη Νεώτεροι. Γρηγόριος ὃ θεολόγος" 

Παλαιοί. περιδέξιος. 

᾿Αρχαῖοι. Οἱ παλαιοὶ γυμνὰς αἱ" 

᾿Αχαιός Θησεῖ" ψόας. 

Σαρωνία Αρτεμιίς. Δείναρχος κατὰ Δυκούρ- 
᾿Αχαιός. Ἐτασιηοπία [ποϑιίὰ: γου" 

μώλευρον. κωταλεύσιμον. 

γυμφόβας. Δείναρχος κατὰ Μοσ χίω- 

Ταραντῖναι βαφαί. φ δι 

Οἱ Βάρβαροι" Βαρβαρικά' 
Βωρβαρισμοί" 

πατριώτης. 

πέλεκυς. 

Ῥαικοί. 

ῥάξ. ᾿ 

σώρητον. 

 σαύνιον. 

σίκλος, 

ςατήρ. 

σχολή Ὀ15. 

τετύχηκεν. 

ὋὉ τοῦ Βασιλέως νόμος" 

παράσιτοι. 

Βιθυνοί" 

Φορεῖον. 

Βοιωτοί" 

ἑρκείου Διός. 

Δείνωρχος κατὰ Φορμισίου. 

ἡλινδημένον. 

Δείνωρχος. Ἐγαστηϊ. [προτίδ: 

μοχθηρός. 

Δεινόλοχος" 

ὗς ὑπὸ ῥόπαλον. 

Δελφοί’ 

ζύγαςρον. 

Δημάδης" 
παρέλωβεν τὴν πόλιν. 

Δημήτριος" 

ὑπέρινος. 

Δημήτριος ὃ Ἰξίων" 

κρέας. 
Δημήτριος ὃ Μάγνης" 

Κύννειος. 



Δημόκριτος" 

ἃ. 

ῥῶ. 

9592 

ποράπηγμα. 

ῤῥερυθμῶσθαι. 

Δημοσθένης" 

ἐρρῦν ἐδ 
14..27 
1.4...99 
20. 6 
90. 9 

100. 

101... 

113 0,.2 

11... 

110. 

105. 

1600. 

167. 

172. ὅ 

185. 8 

Δ29..5. ὦ 

229. ὅ 

242,16 

269. 20 

288. 

“᾿ ψ 

ῥαΐσας. 

σύνταξις. 

προσδεῖσθαι. 

πεφενάκικεν. 

ἤρθη. 
πεζέταιροι. 

πυλαϊςάς. 

ςρέμμα. 
τηνάλλως. 

φαῦλον. 

περιςοιχίζεται. 

ὑπέροπτον. 

ὑπαχθέντες. 

ὄνου σκιά. 

τάλεσιν. 

τηνώλλως. 

ὄλυρω. 

σιροῖς. 

ῥᾳθυμία. 

᾿πολλοςόν. 

παρώσας. 

σκορῶκίζονται. 

παρουσία. 
ς ! 

υ. τ. κατάλογον. 
ΓΝ 

ῥήτωρ. 
! 

τάλαντον. 

τετυφῶσθαι. 

πομπείω. 

ἑωλοκρασία. 

σπερμολόγος. 

τῶν ἐπὶ σκηνῆς. 

ὑπερβολήν. 

Ρ. 9507. 

507. 

510. 

5.12: 

9519. 

818. 

515. 

515. 

516, 

515. 

515. 

515. 

514, 

514. 

914. 

816. 

921. 

92]. 

24, 

541. 

956. 

581. 

419. 

419. 

424. 

456. 

482. 

529. 

29. 

46. 

501. 

ὕ 48. 

ὅθ. 

675. 

625. 

050. 

609}. 

2ῦ τραγικὸς πίθηκος, 
26 παράσημος ἢ. 

σιτώνης. 

κρατηρίζων. 

νεβρίζειν. 

ἔφυγον κακόν. 

παρεῖαι ὄφεις. 

ὄφεις πωρείας. 
μαωράθῳ καὶ λεύ- 

κῃ. 
206 εὐοὶ σαβοί. 

27 

14 

20 

14 

1Ὁ 

2ὅ 

1ὃ 

- 

12 

Ὕης. 

λικνοφόρος. 

ἔνθρυπτα. 

νεήλατα. 

ὁπωρώνᾶς. 

φοράς. 
διωωρόφιον. 

διυόσπονδος. 

προπίνει. 

προβάλλεσθαι. 

ὁρᾶτε. 

ἰλιὰς κωκῶν. 

14 ἐρρῶσθαι φράσας. 

22 

10 

22 

22 

11 

11 

21 

16 
Ὁ 

20 

28 

Ἥρως. 

ὑποκοριζόμενοι. 

κωμάζει. 

δρῶ δή. 
οὐδὲν γὰρ οἷον. 

οἷον. 

κλαήσει. 

ἕωλον. 

λιπομαρτύριον. 
σοβεῖ. 
͵,»", 

ῥήτωρ. 

ὑπειλημμένον. 

ποινᾶν. 

ἐφορία. 



Ρ-. 675. 

678. 
Ἤ. 
751. 
142. 
744. 
781. 
η84. 
785. 
78ὅ. 
815. 
821. 
845. 
871. 
871. 
909. 
914. 
927. 
931. 
966. 
974. 

1013. 
1031. 
1086. 
1089. 
1154. 
1170. 
1170. 

1190. 
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1261. 
1259. 
1260. 
1269. 
272. 
1285. 
1285. 
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πεπεμιμένην. 

καιροφυλακῆσαι. 

εὔηθες. 

προκαταβολή. 

Φιλέψιος. 

εὐνομουμένη. 

σκυλόδεψος. 

κάπηλος. 

- μοσχεύητε. 

ὁμοῦ. 

κεφάλαιον. 

ὑπέρχρεως. 

λάκκος. 

Φιδάκνως. 
͵ 

πιθάκνη. 

παραχειμάζοντι. 

ἐφεκτοὺς τόκους. 

σύλαι. 

σύλαι. 

σκῆψις. 

Κεν χρεῶν. 

κατεδιήτησεν. 

Νεμέσειω. 

λουτρά. 

λουτρά. 

ὑπερημερίας. 

σακυφάνται. 

Φαρμοτρίβαι. 

λιπομαρτυρίου 

δίκη. 

ΔΛυκιουργεῖς. 

ςοῖχος. 

ῥάξαι. 

ἦτρον. 

Τριβαλλοί, 

σκευωρία. 

τίμιον. 

ὅ συντιμηθῆναι. 

Ρ. 1390.11 
1291. 
1509. 

Δήμων ἐν τῇ 

20 

15 

1545. 6 

ἐν τί 

Σ 1 

ΣῈ 1 

ἀγωγίμων. 

ἑτερόπλουν. 

ἐτιθήνευσεν. 

ὑπάρχων. 

τοκοφορεῖν. 

κυνᾶς. 

κυνὴῇ Βοιωτία. 

κατηγορίας ἔ. 

πόα. 

σπουδάζω. 

᾿Ατθίδι" 

Τριτοπάτορες. 

Δήμων ἐν τοῖς περὶ Π ἀροι- 

μιῶν" 

εὐγενέςερσς Κόδρου. 

ἢ δεῖ χελώνης. 

ἡ Φανοῦ θύρα. 

ὄνος ἄγων μυςήρια. 

οὐδ᾽ Ἡρακλῆς. 

Σωρδόνιος γέλως. 

Φοινίκων συνθῆκαι. 

Οἱ Διαλεκτικοί" 

πυνθάνεσθαι. 

Δίδυμος" 

ἡμεροκαλλές. 

Κυψελιδῶν ἀνάθημα. 

οἰνόπται. 

ῥάχετρον. 

σέρφοι. 

τευτάζειν. 

Δικαίαρχος 3 

εν τῷ περὶ 
Μουσικῶν ἀγώνων" 

σκολιόν. 

Οἱ δικωνικοί" 

ποιμπείω. 

προκαλεῖσθαι. 

ῥάξας. 

γι4Ἃ6 ἰῃ Ῥάτορες. 



Διοψενιανός" 

Ῥτοϊορ. 
ἀρ 

Διοκλῆς Βάκχῃ" 

κακὰ κακῶν. 

Διοκλῆς Μελίτταις" 

τιγγάβαρι. 

Διοκλῆς. ἕτασιηΐ. [πορϑγίὰ : 

τικᾶϊος. 

Διονύσιος ἐν τῇ περὶ τῶν 

θεῶν ἱςορίᾳ᾽" 

νύμφαι. 
Διονύσιος ἐν τίσεσιν" 

Πραξιδίκη. 

Τελιμισεῖς. 

Διονύσιος Θρᾷξ' 

πέλανοι. 

Διοσκουρίδης ἐν τοῖς περὶ 

νομίμων" 

σκυτάλη. 

Δίφιλος Αἱρησιτείχει" 

Ῥοδιωκόν. 

Δίφιλος ᾿Αποβάτῃ" 

κραυγασμός. 

Δίφιλος Ἐγκαλοῦσιν' 

ὁλοσχερῶς. 

Δίφιλος Ἐμπόρῳ᾽ 

πλεκτώναι. ᾿ 

Δίφιλος Ἐναγίσμασι" 

ψωλὸν γενέσθαι. 

Δίφιλος Πολυπρᾶγ μον!" 

ῥαγδαίους. 

Δίφιλος Σικελικῷ" 

λίτρα. 

Δίφιλος Φιλαδέλφοις" 

ὀξίνην. 

Δίφιλος Χρυσοχόῳ" 
ὀπαίω. 
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Δίφιλος. Ετασταὶ, [πηοοτίὰ : 

ΜΚ. ἔν. 40. νεοττός. ᾿ 

49, περιδοῦ. 

ὅ0. πολιτοκοπεῖν. 
Δίων ἐν τις λόγῳ Ῥωμαΐ- 

κῶν" 

ἤγωλλεν. 

Δίων ἐν τῇ λη΄ 

ῥᾳςφώνη. 
Δίων ἐν λχθ' Ῥωμαϊκῶν" 

ςάδιον. 
Δίων. ΧΙΥΗΠ. 40. 

τρώπέμπαλιν. 

Δίων. Ἐτασιηθηία: 

ἐσάλευε. 

ἡνδρώθησαν. ; 

Διώξιππος Θησαυρῷ" 

Κωρυκαῖος. 

Δοῦρις περὶ ἀγώνων" 

Ηὰ}]. ἔν. 76. σελίνου ςέφα- 
γος. 

77. ἀγών. 

Δοῦρις ἐν Σαμίων ὥροις" 

ἔν. 00. Σαμίων ὃ δῆμος. 

Δοῦρις ἐν δευτέρῳ ΔΙβυ- 

κῶν" 

ἔς, 57. Λαμία. 

Δράκων ὃ Στρατονικεύς" 

πάμπαν (11. Ρ. 522). 

Δωριεῖς" ᾿ 

εὐλάχα. 

λαπίττειν. 

λεωργ ὄν. 

λήμματα. 

μωκωρίτας. 

νόμος. 

ξυήλην. 

ὄρνις, 

ελῶφροως, ὑποῦδῆ 



πέποσχα. 

ποταίνιος. 

προκότταν. 
συκάμινα. 

ὑσσάκους. 

ὠαξῷῶ. 

Οἱ Ἑβδομήκοντα: 

ὅδη. 27. 58 κατανυν εἰς. 

Ἐχοά. 28. 28 ᾧα. 

[μεον. 25. 40 κάλλυντρα. 

2 Βεσ. 88. 14 περιοχή. 
Ιον. 7 ἤπ. κατεντευχθέντα. 

Ῥβαϊπ). 4. 2 Ρχγαοί. 

» 95.|6 ἐχόμενος. 

Ἀρι 1 538 9. ὅκα; 

Ῥτουνυ. ϑαίοιη. 11. 27 τεκ- 

ταινόψενος. 

» » 18. 11] κιχρᾷ. 

γαὶ. [65. ὃ. 21 κατάκλιτα, 

» Ρ» θῦ. 8 ῥώξ. 

» ΒΖϑοῆ. 25. 12 εὐπάρυφα. 

» » ἀ4δ.3ά πέμματα. 

ά Μαοο. 8. 12 καταπέλτης. 

880. ϑαίοιῃη. 19. 18 νηκτά. 

» δῖτ. 22. ..1 ἠρδαλωμένος. 

» » 85.111 οὐρανγ εἴ. 

αι. 12. 50 σκεδάζει. 

» 17. 20 ἴδορος. 

ΑἈοὶ. Ἀροϑί. 8. 82 περιοχή. 

ἤοπ. 8. 9 προεχόμεθα. 

1 ὕογ. 2. 14 ψυχικός. 

ΒΡ 68. ὅ. 27 σπίλος. 

ΡΏΙΠΡΡ. 4. 12 μεμύηται. 

Τιι. 2. 10 νοσφιζόμενον. 

ΤΠ οέξφμα8 σίοβϑδαβ βαογῶβ υταῖο 
ἐηζγα. 

Ἐγώ. Νιάο Φώτιος, 

ἝἭ, καταῖοφ' 

Ἐ ιν ἐνη δ: ὃ 

Τενθεύς. 

Ἐκῴφαντίδης" 

Καπσπνίας. 

Ἑλλάνικος ἐν τοῖς Βαρβα- 

ρικοῖς νομίμοις" 

Ζάλμοξις. 

᾿Ἑλλάώνικος" 

Πιτάνη εἰμί. 

γιὰ6 ἴῃ Καλλισθένης. 

Ἕλληνες ([. ρΡ. 58). 
εὐθὺς καὶ εὐθέως. 

ἐχθές. 

ἡπητήν. 

καμάριον. 

μέντοι. 

ὄρρος. 

οὐχί. 

πατριῶται. 

πλείω καὶ πλέω. 

πόρδαλιν. 

πρέσβεων. 

Πύδια. 

Σειρῆνας. 

φΦιλόπαις. 

ὋὉ τὸ Ἐ ξηγητικὸν ποιήσας" 

Τριτοπάτορες. 

-Σικυώνιος 

τραγωδίᾳ " 

οὐδὲν πρὸς τὸν Διόνυσον. 

Ἐπσπιγράμματα: 

Θάσιος παῖς. 

Κυψελιδῶν ἀνάθημα. 

Σωρδαναπάλους. 

σαυτὴν ἐπαινεῖς. 

ὕδωρ δὲ πίνων. 

ὑπὲρ τὰ ἐσκαμμένα. 

ὋὉ ἐπικὸς κύκλος" 

Τευμησία. 
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Ἐπίκουρος ἔν τινι τῶν πρὸς 

Ἰδομενέα Ἐπιςολῶν᾽" 

Πύθια καὶ Δήλια. 

Ἐπικράτης Χορῷ" 

ὠυωξία. 

Ἐπσίλυκος Κωραλίσκῳ" 
κωραλίσκον. 

ῥοιάς. 

τιττιγόνιον. 

Ἐπίλυκος. Ῥτασιῃηεηία [ἡ- 

οσγίᾶ : . 

ἠθημένος. 

ὀςολόνος. 

ψωμός. 
Ἐπίχαρμος" 

κύβηττον. 

κύβοι. Ὁ 

λίτρα. 

ὀγ κίων. 

᾽ 

πέποσχα. 

πλῶτες. 

ῥάφανον. 
ῥέξαι. 

Ῥησίαρχος. 

Σικελὸς ὀμφακίξζεται. 
Σικελίζεις. 

συκώμινα. 

σύνθυμοι. 

ψύλλα. 

Ἐπσίχαρμος Κωμαςαῖς 

Ἡφαίςῳ" 

Ἥρας δεσμούς. 

Ἐρατοσθένης" 

εὐθὺ Λυκείου. 

“ἘΣ 

᾿ ἥα. 

ἤ δ᾽ ὅς. 

ποὶ κῆἥχος. 

σάμᾶκῶ. 

Ἐρατοσθένης ἐν ιβ' περὶ 

κωμῳδίας" 

εὐκλεία. 

Ἕρμιππος ᾿Αθηνᾶς ψοναῖς" 

ἤ δ᾽ ὅς. 

Ἕρμιππος Δημόταις" 

λεπτολοσία. 

οὐ φροντὶς Ἱπποκλείδῃ. 

κακκάβη. 

πάρισθι. 

Ἕρμιππος Ἑῤρώπῃ" 
ῥάζειν. 

ῥύζων. 

Ἕρμιππος Θεοῖς" 

κρεμβαλιάζειν. 

ςίλβην. 

Ἕρμιππος Μοίραις" 

κατεβρόχθισε. 

Θετταλικὴ ἔνδεσις. 

Ἕρμιππος Στρατιῶώταις" 

ἠριςάναι. 

Ἕρμιππος Τριμέτροιξ᾽ 
ὑπαγωνγεύς. 

Ἕρμιππος. Ἐταρτηὶ. [ποοτί. : 
ΜΚ, ἔν. 16. ὠδηφάγοι. 

ἢ 17. λολλοῦμι 

18, ναισικήρεις. 

19. ὀξίνην. 

20. σέων. 

21. ψῦχος. 

Ω 

Εὐβοεῖξδα 

᾿λωλῶώ ροβὶ λυκοφιλίως. 

Ἐὄβουλος Διονυσίῳ" 

εὐόργητος. 

κωφότερος κίχλης. 

Εὔβουλος Δόλωνι" 

πρὸς φθεῖρα κείρασθαι. 

Εὐβονλος Κυβευταῖς" 
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κώρυννος. 

Λάκωνες. 

λάμπων. 

μίδας. 

Εὔβουλος ΠπΠαρμενίσκῳ" 

κυντερώτατα. 

ΕἘβουλος. Ἐτασιηϊ. [ποοτίὰ: 

ΜΙ. ἔτ. 15. Καρύςια. 
28. εὐκερματεῖν. 

4, σικύαν. 

25. ςἡνιῶᾶ. 

206. τοκάώδα. 

Εῤγαίων" 

γῆις (11. Ρ. 512). 

Εὐνόμιος ὃ δυσσεβής " 

ἤγαλλεν. 

Εὔπολις Αἰξίν" 

ἔτ. 1, φλόμος. 

2. σελάχιῶ. 

ά, τρίῳ καὶ δύο. 

6. ἑψητοί. 

9, γεᾶν. 

10. τάγυρι. 

20. ἔφιππον. 
21. νεανισεύετδι. 

Εὔπολις Αὐτολύκῳ᾽ 

ἴγ. ὕ. χαλίδιον. 

8. φιτῦσαι. 

Εὔπολις Δήμοις" 

ἵν, 17. μὴ παιδὶ μάχαιραν. 

20. ὀξυθύμια. 

26. νεχνισκεύεται. 

27. νιγλαρεύων. 

28. οἰνιςήρια. 

Εὔπολις Βάπταις" 

ἔν, 10. ῥόμβος. 

Εὔπολις Κόλαξι" 

ἴγ, 5. θυμηδία. 

Εὔπολις 

ΡΩΝ 

Εὔπολις 

ΤΕ (δὲ 
ς ͵ 

. ὀνοκίνδιος. 

. ταμίαι. 

. μικρὸν τοὐβολοῦ. 

. Ψῶζα. 

Εὔπολις 

ὙΡΑ τ 

10. 

Εὔπολις 

ἀνπεξάᾶξ: 

. καλλαβίδες. 

. ἐφάπαξ. 
29. λευκὴ ἡμέρα. 

Λάκωσι" 

μυττωτόν. 

Μαρικᾷ" 

ςρεβλόν. 

Πόλεσιν" 

. Ψιλὴ γῆ. 
,. οἰνόπται. 

24, Ἧν ἢ οὐσίαν. 

ταξιάρχοις" 
“ 

ὧδε. 

ὄνος ἀκροῶται. 

Ὑβριςοδίκαις" 

ὑβριςοδίκαι. 

ΕἘπολις Φίλοις" 

δε τ 6. 

ΕἘπολις 

ἔν 18. 
,ὔ . μαχαιρίδες. 

. κατάχυτλον. 

. τοῦ Διὸς τὸ σάνδα- 

ὅλοι. 

Χρυσῷ γένει" 

τροφαλίς. 

λον. 

. Ετασιηθηία [ησοτᾶ: 

. τοὔψον ροϑὶ Τιμκα- 

γόρας. 
. τρυσίππιον. 

Κρητικόν. 

. λάμβδα. 

. παιδικά. 

. ἤθεος. 

,. ζητρεῖον. 
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57. κύβοι. Ι ν9. 729. πρόκωπος. 
62. σοβάδες. 795. ναυςολίαν. 

Θῦ. πρόσειλος. 819. ἠδάδων. 

8ὅ. ὄνου γνάθος. 822. ἔρρ᾽ αἰθέριον. 

95. Πράςιλλος. 827. μύγματα. 

101. δηλάςριαν. 892. λεπτόμιτον φᾶρος. 

107. σακτός. 1010. πάγον εὐτειχῆ. 

117. εὖ ἔχειν. 1116. μηχανορράφος. 
118. 

119. 

120. 

121. 

125, 

124, 

120. 

126. 

127. 

128. 

129, 

190. 

191: 

151. 

192. 

κρέξ, 

λάρυγγα. 

λέπστει. 

λείβηθρα. 

μισθάριον. ' 

μνώμενος. 

προσίσχε. 

σάξας. 

σώπρόν. 

Σ ειληνοί. 

σιωκόμος. 

σκιάς. 

Πανὸς σκοπός. 

σκοπός. 

ςοιβήν. 

155, συνεχῶς. ᾿ 

154. τραωσιώ. 

Εὐριπίδης Αἰόλῳ" 

ὉΓ. ἔν. 28. κλῆρος Ἕ ρμοῦ. 

Εὐριπίδης ᾿Αλκήςιδι" 
2. θῆσσαν.. 

6. δητεύειν. 

108. κναιόμενον. 

82. λύγκες. 

ΕἘῤριπίδης ᾿Αλκμαίων!" 

ἴγ. ὅ. πενθερά. 

Εὐριπίδης ᾿Αλόπῃ" 

ἴγ, 8. ὁδῆσαι. 

Εὐριπίδης ᾿Ανδρομάχῃ" 
γ5, 0689, ὀξυθυμεῖσθαι. 

Υϑ5. 

Εὐριπίδης ᾿Αντιόπῃ" 

ἵγ. 46, εὐκράς. 

47. εὐθύδημον. 

ά8, γόσον ἔχειν. 

Ἑὐριπίδης ᾿Αρχελάῳ" 

ἵτ, ὅ4. δδουρούς. 

Εὐριπίδης Βάκχαις" 

γ5. 406. καρπίζουσιν. 

611. ὁρκάνας. 

θθ6ζ. ποτνιάδας. 

Εὐριπίδης Ἑκάβῃ; 

γ5. 59. εὐθύνοντας. 

451. Φβιάδος. 

857. καὶ χερσί. 

1128. μαργῶσων' χέρα. 

Εὐριπίδης Ἑλένῃ" 

γ8. 1080. κλιμωκτῆρας. 

ΕἘῤριπίδης Ἐρεχθεῖ" 

ἔτ. 20 ν8. 10. σροσείρων. 

Εὐριπίδης Ἠλέκτρᾳ᾽" 

γ8. 1166, ὑπόροφον. 

Εὐριπίδης Ἡρακλείδαις" 

γ5. 994, ὀφρύην. 

Εὐριπίδης Ἱκέτισιν" 

γ8. 604. ςερνοτυπής. 

Εὐριπίδης Ἱππολύτῳ" 
γ8. ὅ. πρεσβεύειν. 

θ4, σεμνόν. 

δ, γυνδή. 

74, προνώπιον, 
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γ5,1059. 

1170. 

1173. 

1197. 

ὑπὲρ κάρα Φοιτῶντα.΄ 

κάτευγμα. 

ῥόπτρον. 

εὐθὺ Λυκείου. 

1270. ποικιλόπτερος. 

Ι 

Εν 

219. 

401. 

408. 

θδ4. 

ὑπόροφον. 
͵ 

πέλανοι. 

φαντασμάτων. 

προσφερεῖς. 

ξυνάορον. 

1864. δεοσέπτωρ. 

Εὐριπίδης Ἰφιγενείᾳ ἐν 

Αὐλίδι: 

γ5. 52. σήμαντρῶ. 

Ἑ ΠΛῤριπίδης Ἰφιγενείᾳ ἐν 

ἸΤαύροις" 

γ8. 699. ζῇ. 

Εὐριπίδης Ἴωνι" 

γ5. 560. φάνας. 

Εὐριπίδης Κύκλωπι" 

γ8. 49. Ψψύττα. 

" 98. ὁδῆσαι. 

186. ὀπίαν τυρόν. 

980. ὠγώγιον. 

00. καρκίνος. 

Εὐριπίδης Λικυμνίῳ" 

ἔτ. 1, φαῦλον. 
Εὐριπίδης Μελανίππῃ" 

ἴν. 29. σήτει. 

Εὐριπίδης Μελεάγρῳ" 

ἴν. 17. νυνδή. 

Ἑὐριπίδης Μηδείᾳ" 

γ5. 46. τροχόν. 

216. σεμνόν. 

510. ὀανατήριον. 

708. ἅ. 

849, πχαιδολέτειραν. 

955. δμευνέτου. 

1038. κάκη. 

Εὐριπίδης Οἰνεῖ". 

ἴγ. 4, τιμωρεῖν. 

- 5, Ἡρακλείων λίθον. 

ἘΡριπίδης ᾽Ορές γ᾽ 

1602. 

998, 

1570. 

1455. 

Εὐριπίδης 

πυργηρούμεθα. 

ἕσπερον κέλευθον. 

εὐμωρίδες. ᾿ 

κρόκην νήθειν. 

Πρωτεσιλάῳ" 

ἔγ. 8. πενθερά. 

Εὐριπίδης 

γ8. 248. 

420. 

711: 

817. 

Ῥήσῳ" 

σπανίαν. 

ὠγαιτέρμων. 
[γέ 

ὑπαφρον. 

μάραννα. 

948. φάνας. 
Εὐριπίδης Σθενεβοίᾳ" 

ἔν, 7. ξεναπάτας. 

Εὐριπίδης Τηλέφῳ" 

ἴγ. 5. τρὶς ἕξ: 
Εὐριπίδης 

γ8. 146. 

496. 

4907. 

151: 

Εὐριπίδης 

γ5. 92. 

1590, 

2θά. 

ἀδά, 

827. 

1589. 

1410. 

Εὐριπίδης 

Τρωάσιν" 

τύφεται. 

τροχηρᾶ. 

λάκισμαω. 

Σκαμανδριαίους. 

Φοινίσσαις" 

πυρραῖς γένυσι. 

σωκεσφόροι. 
-} ς3 ““ 

οὐκ ἐκφρῶσιν. 

σχάσον. 

Φοινικολόφου. 

θήγεντες. 

Θεσσαλὸν σόφισμα. 

Φρίξῳ 
ἔν, 15. ζῇ. 

18. πώγωνα πυρός. 

Εὐριπίδης. ἐγασπὶ, ᾿πορτίὰ : 



148. ἤπειρος. 

104. λιθων χοαί. 

910. ῥακχίζειν. 

ΕἘῤριπίδῃης. [ναϊοὶ ΘΙΓΟΓ: 

ζύγναςρον (1. ν. 22). 

περισοβεῖν (1. Ρ. ὅ3). 

Εὐφρόνιος" 

Κιλλεία. 

παραιϊξόρουσον 

Ἔφορος ἐν γ᾿ 
Κωρυκαῖος. 

Ζηνόδοτος" 

μίνθα. 

Οἱ Ζωγράφοι" 

φάρμωκα. 

Ἠλεῖοι" 

συνέφηβος. 

Ἡλιόδωρος" 

τος 
σπιλάδες. 

τρίγληνῶ. 

ἩἫ εἴ δι" 

γι46 ἴῃ Φώτιος οἱ ΡΒΟΙΙ 

8664118]68., 
Ἡρακλείδης ὃ 

ΤΉ Τς 

Λίνον. 

λύσιοι τελεταί. 

Ἡρακλέων" 

ὀξάλειοι. 

τευτάζξειν. 

Ἡρόδοτος" 
Ι. 22. τετρῦσθαι. 

71. περιέχεσθαει. 

190. ὑπονοςῆσαι. 

ΠΠ͵, 6. σχοῖνος. 

14. σκάλλοντες. 

605. μελεδωνοί. 

(6]ο55. Ηοπιο- 

Ποντι- 

00 

Ι΄. 

Π|. 

ΙΝ. 

106. 

160. 

9: 

. ἰχνευταί. 

. συρμαία. 

. θυωμάτων. 

λύχνα. 

Ῥοδώπιδος ἀνάθη- 

μα. 
. Ζεριτροπῇ. 

. περιῆλθεν. 

. περιτρόχαλα. 

. λήκυθον. 

. παρηβηκώῶς. 

. περιεχόμενον. - 

. καταλελάβηκεν. 

. προσθεῖναι τὰς θύ- 

ρᾶς. 
. Φλοΐνην. 

“ - 
καταπροϊξεταῖϊ. 

Ζωπύρου τάλαντα- 

σῶςρα. 

. σῶκεύουσι. 

εὐ δας 

. ἱςιατόρια. 

. φροφιοπανοῦργος. 

. πρόβατα. 

. σαρκάσας. 

κάνναβις. 

. λελάβηκε. 

. Ζάλμοξις. 

ψύλλοι. 

. περιέςιξαν. 

. περιςίξαι. 

. ἐχηρώθησαν. 

συναλίσας. 

. ἤναυε. πῦρ. 

. οὐδὲ πυρφόρος. 

. οἰκουρὸν ὄφιν. 
, συνεκύρησεν. 

λελάβηκε, 

ΑΔΩΝ 



! 

ὙΠ]. οχὶγ. ὑπσοκρίνεσθαι. 

ΙΧ. 45. λιπαρέετε μένον- 

Τεξ. 

Ἡρωδιανός" 

ὦδήν. 

θωρακείοις. 

Ἡσίοδος Θεογψονίᾳ᾽ 
γ5. 198. Κυδέρειχ([1.Ρ.297). 

Ἡσίοδος Ἔργοις καὶ Ἣκμ ἐ- 

ρῶις" 

118. θέλημος. 

209. καλιώ. 
4ἀθῦ, ἐχέτλη. . 

566. ὀρθρογόη. 

624. χίμαρον (ψίμαρον). 

-οὺςς 'τρία καὶ δύο. 

Θεαίτητος" 

ὕδωρ δὲ πίνων. 

Θεαίτητος ἐν τῷ περὶ Πω- 

ροιμίας" 

οὐδὲν πρὸς τὸν Διόνυσον. 

Θέογνις" 

Κύρνος. 

Θεῤδωρὸς ὃ παναγὴς ἐν τῷ 
α΄ περὶ τοῦ Κηρύκων 

γένους" 

ἡμεροκαλλές. 

Θεόκριτος᾽ 
ΠΥ, 18. κώμυδα. 

ὋὉὋ Θεολόγος: 
γιά 'ἴῃ Γρηγόριος. 

Θεόπομπος ὃ κωμικὸς 

Εἰρήνη" 
ἔτ, 6, μητρυιόν. 

Θεόπομπος Νεμέᾳ" 

ἔτ. 1. Θηρικλέους τέκνον. 

Θεόπομπος Ὀδυσσεῖ" 

ἔτ. 4, λάσιον. 
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Θεόπομπος Παμφίλῃ" 

ἔγ, ὦ, ῥαχίζειν. 

Θεόποώπος Στρατιώτισι" 

ἔν, ἢ. τετρωβολίζων. 

Θεόπομπος Τισαμενῷ" 

ἴγ. ὅ. ὀλόλυας. 

Θεόπομπος. Βτασϊ. ἴπο.: 

ἔν, 14. κέντωυρον. 

15. λοπάδα. 

16. λάμβδα. 

18. τὸ νῦν εἶναι. 

58. ναυτίδας. 

--- τετύχηκε. 

Θεόπομπος ὃ ἱςορικὸς" 

Κιλικισμόν. 

Σαμίων ὃ δῆμος. 

Θεόποωπος Φιλιππικῶν δ" 

λόγον ἔχειν. 

Θεόποΐπος Φιλιππικῶν η'" 

Ζωπύρου τάλαντα. 

Θεόπομπος ἐν τῇ ἐπιτομῇ 

τῶν Ἡροδότου" 

σπουδάζω. 

Θεόφραςος ἐν τῷ περὶ και- 

ρῶν β΄᾽ 
Κυψελιδῶν ἀνάθημα. 

Θεόφραςος ἐν τῷ περὶ βα- 

σίλείας Κυπρίων: 

τιάώρω. 

Θεόφραςος ἐν τῷ περὶ λί- 

θων" 

59. τιγγάβωαρι ροϑβὶ τιτθοί. 

Θεόφραςος ἐν τῷ περὶ ὁσ- 

μῶν" 

Μεψάλλειον μύρον. 

Θεόφραςος ἐν τῷ περὶ φΦυ- 

τῶν" 

ΙΥ. 14. 6. ψινάδες. 
20 



Ὑ1Ι. «ὃ. -Ὁ; ληνδν: 

ΙΧ. 11. ὅδ. νορύη. 

Θεόφραςος. Ἐταρσιηὶ. [πορεὶ.: 
ἔσιφα. 

ἱππομανές. 

κύρβεις.. 

κύτταρος. 

γῶᾶνος. 

τυμβονέροντες. 

Θέσπις. ὙιΔὰὲ Χαμαιλέων. 

Θεσσῶλοί" 

Ιζώριος Ζεύς. 

Ὃ τὰ περὶ Θηβῶν συντά- 

διὰ δ᾽ 
146. ᾿Αρμενίδας. 

Οἱ τὰ Θηβαϊκὰ γεν ρα Φύυ- 

αόπσας: 

Τευμησίω. 

Θουγενίδης" 

μὴ νόμισον. 

Θουγενίδης Δικαςαῖς" 

τρια χθῆναι. 

Θουκυδίδης" 

Ι. Ἴ ἤα. 

Ἰῶ μ-σὶ λεπτόγεω. 

νέμεσθαι. 

λῃςικόν. 
Ι 

πσυνθανεσθαι. 

δ 19 

ὡς - 

σύςεις. 

τεττιγοφόροι. 

. κρώβυλος. 

, σέσωται. 

8. σλόιμα. 

. κώμην. 

. περίνεως. 

. πρωτόνεως. 

18. ὁμαιχμία. 

20, Πιτάνη. 

συ ὧς 

δὴ 65 

μω- 

ἔθ Ὁ 

ὡς οἱ οἱ 

τριχκοντούτης. 

παρῶυτίκα. 

περιέξηκεν, 
. πολεμησείειν. 

. εὐθέος. 

. ὑπείπομεν. 

. ςρατόπεδον 
9 ͵ 

ἐποιή- 

σῶντο. 

. πρύμναν ἐκρούοντο. 

. δέρμα. 

. προβάλλεσθαι. 

. παράλογον. 

. πολεμητέα εἶναι. 

. χκωλύμη. 

, προσέκειτο, 

, μετατάξασθαι. 

. πολιοῤκία. 

. Μέμφιδος. 

. κακιζόμενοι. 

. ὀκνῶν. 

. εὖ παρασχόν. 
. παραβεβάσθδαι. 

. ἰδιώτας. 

. φιὡρουσία. 

. παραβάλλεσθαι. 

περιωπή. 

. προὔσχοντο. 

. ἱερᾶσθαι. 

Φοβερός. 

πιθανούς. 

πανφρατιᾷ, 

λαμπρῶς. 

ἀνωγούς. 

Πύθιον, 

. μετασχεῖν, 

. μαλακός. 

, καθέδρα. 

. γαῦς. 



ΠΡ - 

ἀρ 

ΠΠ.- 28, μηνοειδής. ΤΥ. 18. προκαλεῖσθαι. 

54, πρότριτα. 19. ξυναλλαγῆνδι. 

41. μνῆμα. 26; -σἱτδξ. 

49. πελιτνὸν. ες 30, ξυμβαθῇ. 

49, θέρμα. ἀά͵ σκῦλα. 

Ὁ1. μεταποιεῖσθαι. ΑΝ 48, παραιρημάτων. 

θ6. μετρίως. ά8, σφαγάς. 

84. προσκείμενοι. 68. λίπα ἀλείψασθαι. 

84. κλυδώνιον. 69. λιθουργός. 

86. ῥία. ι 69. ὅσον οὐκ ἀποτετέ- 

89. πρόσοψιν. λεςο. 

99. ὑπηρέσιον. 75. περιορᾶσθαι. 

ΠΠ|. ὅ. ξυμβῇ καὶ πεῖρα. 78. ἐτέλεσε. 

13. ἐφθάραται. 8ὅ. μεμφδῇ. 
18. καθαιρήσετε, , 86. περιωπή. 

15. ὁλκούς. 92. ἧσσον ἑτοίμως. 

10. συγκομιδή. 97. ὁμκωχέτας. 

22. προσίσχε. - 108. ἐφολκά. 

23. ἑώρων. 108. μεταχειρίζειν. 

20. νεολώφητος. 108. πομπήν. 

84. σᾷ. : 110. πρόσοδος. 
8ά. σῷ. 118, κωπῇρες. 

89, εὐπραξίαν. 124, περιορᾶσθαι. 

40. ὠνητήν (ὀνητήν). 180. περιοργής. 
ἀδ, εὐθέος. 154, ἐγχωμάλου. 

52. λέξεται. Υ, 1. ἱἹερῶσθαι. 

70. ὑπάγειν εἷς δίκην. 14, περιωπή. 

88, εὔηθες. 10. οὕπως. 

09. ὠάλιςξα. 16. εὐλώχα. 

95, νεοκαταςάτοις. 50. ὠγῶνα. 

97. ὑπαγωγάς. θὅ. ὁμαλές. 

111. προκεχωρηκότες. θ8. λόχοι. 

ΙΥ̓́, 1. σίτου ἐκβολή. [ 71. τάξασθαι. 

8. κλῇσαι. 76. συμβατήριοι. 

10. ἑχαχίαν. 99. πρόοπτον. 

12. παρεξερεσίαν. 116. λιμῷ Μηλίῳ. 

12. τραυματισθῆναι. ΥΙ. 4. ᾿Οπικίαων. 

{ΦΧ ΓΆΔ, 11, κατεργάσασθαι. 
260 Ὁ 



ὁ ταν δ} 

91. 

Υ1. 4. 

μ" μῶν 

γΠ|.:. 1: 

98. 

Πα 5911 

λωφᾶν. 

. παρακελευςοί. 

. Ἑρμοκοπίδαι. 

τῶχυναυτεῖ. 
“ ᾿ 

. ὅσον οὔπω. 

. πιθανώτατος. 

. ξενίσεις. 

. πειρᾶν. 

. πέμπειν. 
Ἄ δ , . οὐ ῥᾳδίως. 

. εὐνάς: 

. μετάπεμπτος. 
. παροκωχή. 

πολλοςημόριον. 

γαυλοχεῖν. 

. λίαν ἐντός. 

. παρέλυσαν. 

. πολυτελές. 

. περιοίσειν. 

. ςερίφοις. 

. τῶρροι. 
- ’ 

ὑποκρίνεσθαι. 

. ζεῦγμα. 

. ὀλοφυρμός. 

. οἷςά. 

. ςάδια. 

. γαυμαχησείοντες. 

πασσυδί. 

. δειάσαντες. 

. κέρας. 

. λεπτὰ πλοῖα. 

. κέρας. 

ποριςαί. 
5 ͵ 

. ἐωθώς. 

. ἥ βούλονται. 
! . πάραλοι. 

! 

προσκαλέσασι, 

εὐώνυμον. 

| Ραββί : ξύν. 

 περιορᾶσθαι, τηθά. 
Θρῷκες " 

ζειλα. 

κημός. 

σκάλμη. 

σκάρκη. 
Οἱ Θύται" 

τάφος. 
Οἱ Ἰατροδ5 

καταμηλῶν. 

κυλιχνίδα. 

σικύαν. 

φάρμακα. 

Ἴβυκος" 

Σείριον. 

Ἱεροκλῆς" 

τέμνουσι. 

Ἱεροκλῆς ἐν α΄ Φιλοσοφου- 
μένων" 

λέσχη. 

Ἰξίων. 46 Δημήτριος. 

Ἰόβας ἐν β΄ φθορᾶς λέξεως" 
σκομβρίσῶι. 

Ἱπποκράτης" 

46 Ἔτδοι. 807 Β. λορδόν. 
Ἱππῶναξ’ 

τ. 4, Βρκ. φαρμακός. 

θ5. πασπάλη. 

102. ἑψιοῦσα. 

115. ῥυφεῖν. 
- 3 “«“ Ἀ - 

Ἰσαῖος ἐν τῷ σεβὲ τὸν 
3 ζὰ 

ἀποφάσεων" 

φαῦλον. 

Ἰσαῖος πρὸς Διοκλέα" 

πατρῴων. 

Ἰσαῖος πρὸς Δωρόθδεον" 

ὁμοῦ. 
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Ἰσαῖος πρὸς Μενεκρά- 

την" 

περιοίκιον. 

Ἰσαῖος. Εταστιηθηΐα [πηοροτγίᾶ: 

νεογιλός. 

πρατήρ. 

τέλματα. 

Ἰσοκράτης Αἰγινητικῷ" 

δ 80. ἀδελφίζειν. 

Ἰσοκράτης ᾿Αρχιδάμῳ᾽ 

δ. 76. δυραυλεῖν. 

Ἰσοκράτης περὶ τοῦ ζεύ- 

γους" 
δ 26, ζεῦγος. 

Ἰσοκράτης πρὸς Καλλί- 

μα χον" 

δ ὅ7. Φιλοῦργος. 

Ἰσοκράτης Πανηγυρι- 

κῷ" 

ξ. 12. οὐ λελήθασι. 

19. προὔργου. 

3ήΆ͵ μιγάδες. 

Ἰσοκράτης κατὰ τῶν Σο- 
Φιςῶν" 

δ ὕ. μεσεγγυοῦνται. 

Ἵ. πραττομένους. 

20. καλινδούμενοι. 

20. ἡλινδημένον. 

Ἰσοκράτης Φιλίππῳ" 

δ 89. συνέπεσε γενέσθαι. 

122. ἐχυρῶσδι. 

Ἴςρος ἐν “' ᾿Αττικῶν" 

Τιτανίδα. 

ΓΕσ χοῦ ἐν.» ᾿Ατάκχζων" 

Ταυροπόλον. 

Ἴςρος ἐν τῇ ιβ' τῆς Συνα- 

γωγῆς" 
Ὁμολῷος Ζεύς. 

ὝἜΦρος Ἔν μδ'" 
θεὸς ἡ ᾿Αναίδεια. 

Ἴςρος ἐν τῷ περὶ τῶν ᾿Α- 

τάκτων᾽" 

Εὐμολπίδαι. 

οραξ ἀν τοῖς ΑἸΣ Τικοῖς" 

περιςίαρχος. 

Ἴςρος ἐν ᾿Απόλλωνος Ἔπι- 

φΦανείαις" 

τριττύων. 

Ἴων ᾿Αλκμήνῃ" 

σάγη φερέσβιος. 

ἼἬων Μεγάλῳ δράματι" 

ὀνοταζομένη. 

Ἴων Ὀμφάλῃ" 

“ἐρρωπίζομεν. 

εὔκηλον. 

Ἴων Φρουροῖς" 

νιῴδεσσ᾽ Ἕ λένη. 

“5 ἘΠ ΛΗ 

ὑμεῖς ὦ Μεγαρεῖς. 
Ἴων εδ'' 

ἐρεσ χηλεῖν. 

εὐμάρειαν. 

ἤἥα. 

ἠθεῖος (11. ρ. 281). 

θηλάζειν. 

θηλάςριαν. 

Θρᾷκες δρκιώ. 

κύβηβον. 

κύβιτον. 

Λευκόσυροι. 

λεωργόν. 

λιπερνῆτες. 

μάσθλης. 

μάτην. 

μεθῆκεν. 

Μέμφιδος. “ 
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ΟἸΜρονία (1, γ, 507). 
γωῦς. 

νεῶνᾶς. 

ξυμβαθδῇ. 

ὀκορνούς. 

ὄρνις. 

ὄρρος. 
ὁσ μή. 

ὀςακός. 

οὖς. 

πέμπε. 

πέργαμον. 

πῇ. 

πλανῶν. 

πλαισός. 

ποιήσειᾶς. 

ῥωχίαν. 

ῥοιάς. 

ῥυφεῖν. 

ςάς. 

τάγηνον. 

τητινοί. 

ιὁποκρίνεσθαι. 

φαρμακός. 

ιἱΦοινικήϊα γράμματα. 

Καλλίας Κύυκλωψι" 

λινεύς. 

Κωλλίας Πεδήταις" 

πεδῆται. 

Καλλίας. Ἐταριηθπία [ποϑυὰ: 

ἴν.11.. μαι νῶνι 

12, ὑηνῶν. 

18. Μεγωρικαὶ σφίγγες. 

Καλλίμαχος Ἑκάλῃ᾽ 

διμέςιον. 

ἸΞ “λλίμαχος ἐν τοῖς Ἐπι- 

γρωμμωῶτίοις" 

ὑμεῖς ὦ Μεγ. 

Καλλίμασκος ἐν τοῖς Βχρ- 

βαρικοῖς Νομίμοις" 

Φασηλιτῶν θῦμα. 

Καλλίμακος. Βταρτηί. [ηο. : 

ὦ. 

κατακᾶ. 

παιδοῦσσα. 

τριττύᾶν. 

Καλλισθένης ἐν β' Περσι- 

κῶν" 

Σωρδαναπάλους. 

Καλλίςρωτοξ" 

᾿Ιδαρναῖοι. 

. Κιλλείω. 

σελάχιον, 

Ἱζ ὡ μεῖρεῖ δ" 

προτήνιον, 

Κάνθαρος Συμμὰ χίᾳ" 

πεζὰς μόσχους. 

Καρκίνος" 

Καρκίνου ποιήματα. 

Κα ρυσιδιες: 

ὑπὲρ τὰ Καλλικράτους. 

Κώσσιος Λογγῖνος" 

σέρφοι. 

Καύκασος" 

Λήμνιον κωκόν. 

Κη κείδης" 

Ιζηκείδης. 

Κηφισόδωρος ᾿Αμῶαξζὸόσι" 

ὄνος ὕεται. 

Κηφισόδωρος Τροφωνίῳ" 
περιβαρίδες. 

Κίλικες" 

ζιγ γοῦν. 

Κυρωννή. 

Κλέαρχος" 

Τιθωνοῦ γνῆῤως. 



πο Χχ Ὁ ΟΝ 
ὶ ὼς ὲ 3, - 

ὑπὲρ τὰ Καλλικράτους. ν, 10. εὔδοντι δ᾽ φἱρεῖ κύρ- 

Κλέαρχος περὶ οἴνων (}) τος. 

γεοττός. 11. Σαμιακὸν τρόπον. 

Κλείδημος" Κρατῖνος Δηλιέάσιν᾽" 

γης. ᾽ ἔν, 1. καλάσιρις. 

γαυκρωρία. 

Κλείταρχος" 

σαρδόνιος γέλως. 

Κλείδημος ἐν τῇ τρίτῃ" β ά, ῥάζειν. 

᾿ 

Κλήμης" Ιρωτῖνος Διονυσαλεξδάν- 
ζάλη. δρῳ" 

Ἥρας δεσμούς. ἵγ, 7. σαργανίσιν. 

παλίμωβολος. β Κρατῖνος Δραπέτισιν" 

Κλημήῆς ᾿Αλεξωνδρῖνος" ἤν. ὃ. πόλεις παίζειν. 

Ρτοίγ. ρ. ὅ: διώσῳ μαινόλῃ͵ ὅ. ὧδε. 

Κορίνθιοι" 7. ὄνος ὕεται. 
ἡ δ᾽ αἷἱξ τὴν μάχαιραν. 14. ὕδωρ παραρρεῖ. 

Κράτης Γείτοσιν᾽ Ιρατῖνος Θρῴάτταις" 

ὗς διὰ ῥόδων. ἔν. 4, καλιός. 

Κράτης Ἥρωσιν᾽ ὕ. πελίκαν. 

οὐκ ἀσκίῳ. 9, χύβηβον. 

ὃ κώνης. 10. ὀκτώπουν. 

Κράτης Πεδήταις" 15. συρβηνεύς. 

πεδῆτδι. Ιρατῖνος Ἰζλεοβουλίναις" 

Κράτης Τόλχλμαις" ἴγ, ὃ. Μύλλος ἀκούει. 

ποδεῖῶ. ᾿ 6. σκάλωψ. 

ὄνος ἐν μελίτταις. 7. φέροικος. 

Κράτης. Ῥταριηοηία [ηοονία : Κρατῖνος Μαλθακοῖς" 
Σαρπηδὼν ὦκτη. ἴγ. 1. οἰγάνθη. 

ῥῆσις. 1, ἡμεροκαλλές. 

Κράτης" 1. μίλον. 

προκώνια. 7. κάβαισος. 

Κρώτης ἐν τῷ περὶ τῶν ᾿Αθή- 8. Κύλλου πήρων. 

γήσι θυσιῶν" Κρατῖνος Νεμέσει" 

Κύννειος. τ ἔτ), 5. ῥοδωνιάώ" 

Κρατῖνος. ὲ 60: 8, χύφων. 
Ταυροφάγον. : - λάρος. 

Κρατῖνος ᾿Αρχιλόχοιφξ' Κρατῖνος Νόμοις" 



πη νῆς 

9: 

10. 

Ὲ: 

12. 

14. 

Κρατῖνος 

ΑΜ τὶ 

8. 

Κι ρώτῖνος 

ἔν, 4, 

Ὁ. 

Ἰρατῖνος 

τ Ὁ, 

4͵ 

19. 

Ἰρατίνοα 

τ; 

11. 

20. 

Κρατῖνος 

ἵν. 4, 

10. 

ΚΙ ρῶτῖνος 

ἔτ, 4, 

Κρατῖνος 

ἴγ. ΤΊ. 

15; 

19. 

Φς 

20, 

Ἰζρῶτῖνος 

τς 

δὴ 

0 

ἧς 
ῳ 

10, 

40ῤ8 

μίνθα. 

παλαιςή. 

Τυρρηνικὰ σανδάλια. 

ὀὁς αφίδα. 

Λυχκαμβὶς ἀρχή. 

νεώτην. 

Οδυσσεῦκσι" 
2 ! ͵ 

οὐρῶνιον νέφος. 

σπερμωατίαν. 

Πανόπταις" 

Ἱζμκώνεια. 

παιδικώ. 

πυζαχίᾳ: 

τὸ παρὸν εὖ ποιεῖν. 

τρόπα. 

Ζωπύρου τάλαντα. 

Πυτίνῃ" 

ὕδωρ δὲ πίνων. 

λιπερύῆτες. 

καυνός. 

ΣΕ βϑ δ 16" 

ςῶθερόν. 

τελενικίσαι. 

Τροφωνίῳ" 

ξιφίζειν. 

Χείρωσιν" 

Ῥαδαμάνθυος ὅρκος. 

ὀρτυγομήτρα. 

Λέσβιον ᾧδόν. 
" ὕ " 

οὐρανία αἴξ. 

μετὰ Λέσβιον ᾧδόν. 

"Ωρ δὲ ε.9:: 

ὁλόφωνος. 

πωρωτίλτριῶ. 

). κήτειον. 

παιδικά. 

, ταῦτῳ πράσσω. 

πυρορραγής. 

{ Φ: 

10: 

18. 

Κρατῖνος. 

τ, 6. 

28, 

99. 

99. 

98. 

62. 

θ9. 

67. 

θ8. 

69. 

70. 

71: 

γθς 

ΕΣ 

10. 

11. 

78. 

7: 

80. 

81. 

82. 

89. 

84, 

80. 

86. 

87. 

Μυσικάρφης. 

ῥυτά. 

προσκεφάλαιον. 

Εταρτηὶ. [πορτίὰ : 

ἹΜυκόνιον. 

ἐφετίνδα. 

ἃ. σάνναν. 

Ὀ. συοβαύυβαλοι. 

θέων παρ᾽ αἴγειρον. 

κύβηλις. 

μασχάλην αἴρεις. 

θηλάςριαν. 

ἰωνόκυσος. 

κυρηβάσασθαι. 

Λακεδαίμονα. 

λαυρος ται. 

λεπαᾶςαί. 

ΔΛέρνη θεατῶν. 

μελάγχρως. 
μετεκβολή. 

μηνυτήν. 

μμσήτη. 

ὠνωρόν. 

ὄνου πόκαι. 

σπριῶν. 

προσίσαχε. 

ῥύγχος. 
ῥύδην. 

Σάψνρῶ. 

σκανδάληθρα. 

σπιθαμή. 

. ςρωμῶατίτης. 
Ν 

. σφίγκτας. 

. σαχιζξίας. 

. ὕπουλα γόνατα. 

. Ψύρα. 

. μἰξοφρυν. 

ἡνδοωμένη. 



409 

ἔτ. 118. εὐπινές. 
. σαννίον. 

182. θεόθυτα. 

185. φλόμος. 

142. Πολυμνήςεια. 

168. Συοβοιωτοί. 

158. κρουπέζαι. 

162. κωνῆσαι. 

Κρατῖνος ὃ νεώτερος Τ ί- 

γασι" 

Πιααμύλης. 

Κρεώφυλος" Εϊὰ9 Οἰχαλ ί- 

ὡς ἅλωσις. 

Κρεώφυλος. 

Ἐρτες." 

κωραλίσκον. 

Φοινικήίωα γράμματα. 

Ψψούδια. 

Κριτόλαος" 

ἦ δ᾽ ὅς. 
Ἡ κρουματικὴ διάλεκτος" 

νιγλαρεύων. 

Κτησίας" 

σάραπις. 

ὋὉ ἐπικὸς Κύκλος" 

Τευμησία. 

Οἱ Κυνηγοί" 

ποδοςράβη. 

Οἱ Κυνικοί" ([. Κωμικοῖ). 
σοβαρός. 

Κυρηνώῖοι" 

μαςηρύζειν. 

Οἱ χκωμικοί" 

κέσκος. 

Κωρυκαῖος. 

λιπερνῆτες. 

ὀλόλυας. 
παράδεισος (5]. 5Δ0τ,). 

σάραβον. 

σαυτὴν ἐπαινεῖς. 

σοβαρός. 

Οἱ κωμικοὶ οἱ παλαιοί" 

ἕρκη. 

εὐπραξίαν. 

Οἱ τῆς ἀρχαίας κωμῳδίας 

ποιηταί" 

Φιλέψιος. 

(οηιίοσιι5 ΑΙ ποηψηιι 8: 

ΜΕ. ἔτ. 64. κατεβαυκάλησε. 

212. ζητεῖν. 

215. καρδαμάλη. 

216. λάγψνης. 

219. μύραινα. 

220. μῶρον Ρ. μύρτον. 

221. ξυήλη. 

226, ὀρχήςρα. 
227. παρασαβάζξειν. 

-- - παράςασις. 

228. πεζῇ. ᾿ 

229. πλευμονίαν νό- 

σον. 

255. τἄλλα καὶ φιλώ- 

μεθα. 

254, Ταντάλου τά- 

λαντῶ. 

285. τρύχνου. 

256. τρώκτης. 

257. ὑψοῦ διῴττει. 

258. φαρυγίνδην. 

Λάκωνες. 46 Σπαρτιῶται. 
κατὰ πρωτείρας. 

κυρσάνια ὈΪ8. 

κώθων. 

λωιψηρόν. 

λισσάνιε, 

μοῖρα. 



᾿ξυήλην.. 

ῥήτρα. 

σκυρθάνια. 

σκυτάλη. " 

συσσιτίαι. 

Λαμύνθιος" 

Λαμύνθιος. 

Λεύκων Φράτερσιν" 

ΤΙΒδ" 

Διβάνιος" 

ἥκιςῶ. 

Οἱ ΛΔιθοπσοιοί: 

κυμώτια. 

Λογγῖνος. 46 Κάσσιος. 

ΤΡ ἢν 

κύβηβος. 

νύμφαι. 

πηκτίς. 

Φοινικήϊα γράμματα. 

Λύκος ὃ τὰ περὶ Θηβῶν 

συντάξας" 

ΙΚαδιμείω νίκη. 

Λύκος ὃ Νεαπολίτης" 

πύθω. 

Λύκος ὃ Ῥηγῖνος" 

λωρινοὶ βόες. 

Λυκοῦργος" 

κτηματίτην. 

παράκλητος. 

Λυκόφρων" 

σώκίζειν. 

σεσέλλισδι. 

τευτάξειν. 

Λυκόφρων ᾿Αλεξάνδρῳ" 

ἀδ0. Ὄλαςρημένον. 

1386. κηκάζειν. 

Λύλλος" 

ΛΔύλλος, 

΄ 

410. πὰς πρ 

Αυδπὶδὺςς 

ἀδηφάγοι. ὦ ͵ 

κεκοινωνη μένοι. 

,λιπομωρτύριον. 

ΔΑυσίας μάν. Αἰσχίνην" 

ῥᾷον ἄν τις. 

Λυσίας πρὸς ἩΠΑΟ  ΈΕΙᾺΣ 

παλαιόν. : 

Λυσίας ἐν τῷ περὶ Τῆς ἀμ- 

βλώσεως" 

θεμιςεύσαντος. 

Λυσίας πρὸς ᾿Ανδοκίδην᾽ 

πλειξηριάσας. 

Λυσίας κατ᾿ Ἐῤρωτοσθένους" 

δ 12, ἐψιμυθιῶσθωι. 

Λυσίας πρὸς Ἰσοκβάώτην᾽ 

ὕβρις. 

Λυσίας ἐν τῇ πρὸς Μετά- 

νειρῶν ἐπιφολῇ" 

ὁμοῦ. 

ὑπὸ μάλης. 

Λυσίας κατὰ Δυσιθέου" 

ΓΟ ΑΙ 

Λυσίας ἐν τῇ πρὸς Πολυ- 

κράτην ἐπιςολῇ" 
πεφοριῶσθαι.. 

Λυσίας πρὸς Ξενοπράτην'" 
συν κομοιδη. 

Λυσίως πρὸς Φίλωνδ᾽ 

οἰκάριον. 

Λυσίμαχος ἐν β' Νόφων'᾽ 

Σαμίων ὃ δῆμος. 

Λύσιππος" 

σάμακα. 

Λύσιππος Βάκχαὶιξ' 

Θετταλίς. 

Μάγνης Λυδοῖς" 

Λυδοί, 



Μάγνης Πυτακίδῃ" 
: γυνδή. 

Μακεδόνες" 

Κύρνος. 

σκοῖδος. 

Μάχων" 

παράπηχυ. 

Μένανδρος ᾿Αδελφοῖς "- 

τ. 11. κατέσειε. 

12. χοινὰ τὰ φίλων. 

18. σκυθρός. 

Μένανδρος ᾿Αλιεῦσιν" 

ἶγ.11. φηλοῦν. 

- 16. ὑἡΨᾧὃδυλισμὸός. 

17. λαμμπήνη. 

Μένανδρος ᾿Ανδρίῳ" 
ἔτ. 3. γεοττός. 

Μένανδρος ᾿Ανδρογύνῳ᾽ 

ἔειον. Λαμίδ. 

6. φίλιος. 

Μένανδρος ᾿Ανεψιοῖς" 

ἔτ. 4. φανός. 

Μένανδρος ᾽᾿Ἄρρηφόρῳ" 

ἔν, 7. ζωπυρῆσαι. 

Μένανδρος Βοιωτίᾳ" 
ἴγ, ὅ. περίνησα. 

ὕ. πεντέκτενοι. 

Μένανδρος Δακτυλίῳ᾽" 

τὴ 

Μένανδρος Δεισιδαίμονι" 

ἔν. 

8. ὑπηνέμια. 

1. σεριθειῶσαι. 

6. ὀλόλυας. 

Μένωνδρος Διδύμαις" 

ἔγ, 1, τρίβωνα. 

Μένωνδρος Δὶς ἐξαπατῶν- 

΄ ἐ: 

ἴγ, 8. ζάκορος. 

Μένανδρος Δυσκόλῳ' 

411 
͵ 

ἔτ. 1. Νυμῴφαῖον. 

Μένανδρος Ἑαυτὸν τιμῶω- 

ρουμένῳ" 

ἔν. 8. ἤν.»ν 

Μένανδρος Ἐμπιπραμ ξένῃ" 

ἔν. 1. μεταν ενής. 

Μένανδρος Ἐγχειριδίῳ" 

τ. 2. Κωρυκαῖος. 

Μένανδρος ἙΕῤνούχῳ᾽ 

ἔν. ὅ. συςομώτερον σκάφης. 
Μένανδρος Ἐ Φεσίῳ" 

ἔτ, ὅ. Τενέδιος ἄνθρωπος. 

Μένανδρος Ἡνιόχῳ" 

ἔν. 8. σαρῶμμαι. 

Μένανδρος Θαΐδι" 

ἴν, 4, κίγκλος. 

Μένανδρος Θεττάλῃ" 

ἔτ, ὕ. ὁλοκληρος. 

Μένανδρος Θησαυρῷ᾽ 

ἴγ, 4, ςρώγγαω. 

ὅ. κανθάρου μελάντερος. 

Μένανδρος Ἱερῤείᾳ" 

ἔν, ὅ. ὄνου παρακύψεως. 

Μένανδρος Καταψευδομ ἐ- 

νγῳ" 

ἴγ, 4, τὸν ἀφ᾽ ἱερᾶς. 

Μένάνδρος Κιθαριςῇ" 

ἔν, 9. σκοῖδος" 

Μένανδρος Κυβερνήταις" 

[ν. ὅ, ἐχθιξζινόν. 

Μένανδρος Κωνειαζομ ἐ- 
γνῶ δ, ὅν 

ιπ|. χκωνειωξομέναις. 

Μένανδρος Λευκαδίᾳ' 
. τ, 4, ζάκορος. 

6. λευκαὶ φρένες. 

Μένανδρος Λοκροῖς" 
πὶ 1, κρότωνος. 



Μένανδρος Μεσσηνίᾳ" 

Γ ΘΣ ἴσα. 

8, ψύλλα. 

Μένανδρος Μισογψύνῃ᾽" 
ἴν. ὅ. σανδαλοθήκην. 

Μένανδρος Μισου μένῳ" 

ἔτ, 1. σπαθᾶν." 

9. κατάπλαςον. 

Μένανδρος Ναυκλήρῳ" 

ἴγν, 4. εὐάγωγον. 

Μένανδρος Ολυνθίᾳ" 

ἔτ, 8. φέρειν. 

Μένανδρος Παρακαταθήκῃ" 
ῃ ἔτ, 8. ὄφεις. 

11. θυραία. 

Μένανδρος Περινθίᾳ" 
ἔν, 7. ὑπόξυλος. 

Μένανδρος Ῥαπιζομένῃ" 

ἔν. 8, μυόχοδον. 

9, ζῶμα. 

Μένανδρος Σικυωνίῳ" 

ἔτ. 2. Στρατοφάνη. 
ὅ. κακὴ μὲν ὄψις. 

Μένανδρος Ὑμνίδι: 

ἔν. 8. σόσθων. 

Μένανδρος Ὑποβολιμαίῳ" 

ἴτ. 1. πέμπειν. 

ὅ. φλήναφος. 

Μένανδρος Φιλαδέλφοις" 

ἴγτ. 1. λαβρώνιον. 

ῷ, σαυνίον, 

Μένανδρος Χαλκηδονίῳ 
(Καρχήηδον(ῳ)" 

ἴτ. 4, Λιτυέρσης. 

Μένανδρος Χαλκίδι" 

ἔτ. 1. πέμπτῃ Φύίνοντος. 

Δ ον Αυδνον Ψευδηρακλεῖ' 

[γτ. 1. τραπεζοποιός. 

ἴγ, 6. πειρῶν. 

7. Καρκίνου ποιήματα. 

Μένανδρος Ψοφοδεεῖ" 

ἴν. 2. ὄνος λύρας. 

Μένανδρος. Ἐταστηΐ, [πορυίὰ : 
ἴγ, 2, τρόφιμος. 

7. ςροβῆσαι. 

98. λιτόν. 

ὅ. λυκοφιλίως. 

. τῶν τριῶν κακῶν ἕν. 

. ὑπάρχων. 

. σκατοφάνος. 

. τηλικοῦτος. 

ὕ. Πύϑιω καὶ Δήλια. 

. πατάγνημα. 

. ἐσχάτως. 

Ἡράκλεις. 

. περινο(μαί. 

Ἴ. ῥινᾶν. 

. νεωκορύσει. 

. ἠρτικροτοῦντο. 

. κριὸς τροφεῖα. 

. ἀδιάφθορον. 

. ἔσχεν. 

. ἠγρηγόρη. 
. κατάςικτον. 

561. κατεγνυπωμένως. 

. κνύειν. 

. κύμινον. 

. Κυραννή. 

. μάγαρον. 

. μακαρίτας. 

. μᾶλλον μᾶλλον. 

. μαρμᾶριον. 

. μᾶρτυς. 

. μονοπείρας. 

δ ψεαλής. 

572. οἰκείαν. 

ς 3 οὐ 9 

ΟΟ 325 

τι 

“1 Οὐ Οὺ Οὐ Οὐ Φὸ Οὐ Οὐ Οὺ 

. φι 

ῷζ:ῳι οἱ ὧν οἱ οἱ τϊ ὦ ὁ 

ὧϑ ων -»ρἀὶς 
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ἔν, 579. ὄλολυν. 

5174. οὐ μηκέτι. 

. ὄφελον. 
ὀψιπέδων, 

577. πεντηκοςολόγοι. 

,. πέπληκται. 

. πέφηνας. 

580. πλοκαμῖδα. 

581. προτέλεια. 

582. ῥυτίσματα. 

. σάγη. 

. σημαίνειν. 

. σκάφας. 

,. σκηνή. 

. σπαρτοπόλιον. 

. ςασιασμόν. 

. ςιγμήν. 

. φςρωγγαλᾶν. 

. συμβόλαια. 

. τύντλος. 

. ψουθετίαν. 

ἀ2δ. Φέρνην. 
49Ὁ. ὀλολύττουσιν. 

Μένανδρος ἐν τῇ πρώτῃ" 

Θρᾷκες ὅρκια. 
Μεταγένης Θουριοπέρσαις" 

ἔτ, 2. τίς τρόπος ἵππων. 

ά, ξυνεκόπην. 

ά, συγκόψαι. 

Μίκων. ίοίον: 

θᾷττον ἣ Βούτης. 

Μνωώσέως ὁ Παταρεὺς ἐν τῷ 
περὶ Εὐρώπης" 

Πραξιδίκη. 

Μνασέας ἴτ. 14. ΜΗ]. 

Ζάλμοξις, 

Μνασέως ἐν τῷ περὶ χρη- 

σμῶν" 

ὑμεῖς ὦ Μεγαρεῖς. 

Μνασέας ἴἵτ. ὅ8 ΜΘ]. 

πυθοῦ χελιδόνος. ᾿ 

Οἱ Μουσικοί. 146 ἴῃ ἹΚρου- 
ὠῶᾶτικῇή. 

ἰαμβύκη. 

ἰαμβύκαι. 

Μῦθος" 

Καρδοπίων. 

Μύθου ἐπίρρημα" 

μῦϑος ἐσώθη. 

Οἱ Μυρεψοί: 

σπαθίδα. 

Μυρσίλος" 

Λήμνιον κακόν. 

Μυρσίλος Λεσβιακοῖς" 

λινόν. 

Νέμεοι" 

ἀδηφάνοι. 

Νεοκλείδῃς" 

“νᾶνος. 

Οἱ Νεώτεροι. για ρβῥᾳλοίεἠέ 

αθφιαέθ8. 

ἑώρων. 

οὐδείς. 

σωαμάκια. 

σέσωται. 

Νίκανδρος" 

ἀγωνοθέτης. 

ὀξάλειοι. 

φαλάγγιον. 

Νίκανδρος ἐν α' Αἰτωλικῶν" 
Τιτανίδα γῆν. 

Νικόςρατος. Ἐγαρτηΐ, [ηο.: 
ἔτ, 8. δρίενο;. 

10. ζιγγοῦν. 

11. ςήριγμαᾶ. 

12. Ταραντῖνον. 
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ΡΝ ΩΣ ἢ μ΄ 

414 : 

τοῦ, σρῆ νοι. [ Ξενοφῶν ἐν τοῖς Ἕλληνι- 

Νικοφῶν Πανδώρφ᾽ ᾿ κα ΘΝ 

ἔγ. 8. νέακας. Ϊ. 6. 1ὕὉ ὑποτεμωνόμενος. 

᾿ 6. ὑποπίνειν. ΠΠ. 4, 2 εὐημερίαν. 

Νικοφῶν. Ἐταρσπιθηία [ηρϑτίδ: ΠῚ, 1. 4 ἀδήωτον. 

ἔν, 4, σιγηλός. 1. 8 μηχανικόν, 

7. κωδωνοφορῶν. 2, 87 συσπειραθέντες. 

8. ςαφυλήν. 8. 1 ὁσιωθῆνωι. 

Νόμος. Ὑιά6 Βασιλέως ν ὅ- ΙΥ.2. 14 Σικυῶν. 

μος οἱ Σόλων. γι 4, 1 οὐδ᾽ ὑφ᾽ ἕνων. 

Νῦν. Ὑἱὰς “λοίτε αοφεαΐθ5. 4 8 κλινοπετῆ. 

Ξένωρχος" ΝΠ]. 8. 11 Φλιοῦντα. 

Ῥηγίνους. Ξενοφῶν ἐν τῷ Ἱέρωνι" 

Ξενικὸν" 1. 86 λεηλασίω. 

παιϊδισκώριον. Ξενοφῶν περὶ Ἱππικῆς" 

Ξενοφῶν ᾿Αναβάσει" 2. 1 πωλοδάμνης. 

Ι, ὕ. 6 σίκλος. ὅ. 6 προκόμιον. 

8. 1 ςαθμός. Ξενοφῶν ἐν τῷ Κυνηγετικῷ: 

11. 1. 7 περὶ πλήθουσαν ἀ- ὦ, 9 κυνοῦσος. 

“ὁρᾶν. 6. 7 ςάλικᾶς 

Π]. 8.20 σπολάς. Ξενοφῶν ἐν τῷ Οἰκονομικῷ" 

ὕ. 14 ἤλεγχον. 7. 320 νεῶν. ' 

ΙΥ. 1.18 σπολάς. Ξενοφῶν ἐν τῇ ζύρου Πα "- 

ὅ.11 μάρσιπος. δείᾳ" 

Ὁ. 7 καρδιώττειν. Ι.1Ὑ Ὁ 

ἡ. 12 ξυήλην. 11.3.10 πιδανούς. 

8. 2 ὑπερδέξιον. 2. 21 πέμπε. 

8. 20 ξυήλην. ὃ. 15 ἀγωνία. 

Υἱι. 1. .7. καρπδϊδι. 4. 20 ὥγμευον. 

Υ]Ι1. 5. 52 κωτασκεδάζειν. ΙΥ.6. 4 κατειργάσατο. 

ά͵ ἀ ζειραί. ὙΠ. 1. δά ὠγώσιον. 

Ξενοφῶν ἐν τοῖς ᾿Απομν"- Ν1ΠΠ.7. 7 συμπαρομαρτῶν. 

μονεύμασιν" Ξενοφῶν ἐν τῷ Συμπιοσίῳ" 

Ι. 2. 50 ὑϊκόν. . 8, 4] σπουδάζω. ; 
9. 9 λεωργόν. Ξενοφῶν" 

11. 1.20 ῥᾳδιουρψός. ὁ ἐφεδρέυει. 

1. 26 ὑποκοριζόψενοι. 7 οὐροδύκην. 

Π͵Ι. Κ. ΞΞϑ: τοῦ πάνυ. Οἱ κοδομικόν. γιάο λιδοποιοί, 



“αν υ νει  ν ν ὐδλθορ 

ὑπαγωγνεύς. 

Ὅμηρος" 
δι ἥν 9. 

28. 

ἐρεφϑείς. 
“ ’' γ 

ἡ δ᾽ δὲ. 

,. πεζίδα. 

. ἡμιδαπής. 

. πόρδαλιν. 

νυμφεύτριω. 

θέναρ. 

. ὠδυημονεῖν. 
͵ 

ἔς!. 

ἕύει. 

. ἀγών. 

. ὀλέθρου. 

,. λειτά. 

τρυγόνα. 

, ῥήτορες. 

. λυγιζόμενος. 
53 
ζό 

. τρέφεσθαι. 

λώπαθον. 

ὀδός. 

ξυήλην. 
" 
ὦ. 

ἤϊα. 

. μεσαιπόλιος. 

, κατουλάδα. 

, πολεμησείειν. 

. περιωπή. 
» 

ΨΑ͂ 
, , . σωρδόνιος γέλως. 

Ε 3 “ 

. ἐσφηκωμεένον. 

. ςέρτοι. 

. Λίνον. 

. ἀγῶνα. 

, ἄγων. 

μων" »»ἁ 5 5}} 

Ιλ. 

. προβάλλεσθαι. 

. γεοτευχές. 

Οὗ. 

ὌΟΒ 

Ὁ 

».- 

Ω 

ΤᾺ 

υ. 
2.40 

ῬΆΒ81η1: 

ἘΠῚ 

ἐἰοθ, 

507. 

062. 

502, 

8. 

. περιδεδοσθαι. 

. μαχλοσύνη.. 

. πσρῦ. 

. ἐρύςξαζεν" 

. χατεςόρεσε. 

. οἶσθα. 
5 

εἰς: 

. προὔχοντο. 

,. οὔπως. 
! ! 

. κρόκην νήθειν. 

. πόρδαλιν. 
, 

. γυμφευτρια. 

. σκέπαρνον. 

, θημῶνες." 
Ι 

. ταάλῶντον. 

. εὐκόμειςος. 

. ἀγών. 

, ἠλίβατον. 

. τρέφεσθαι. 

. ῥοῖζος. 

. λάχνος. 

. παιπάλημα. 

. Κερβέριοι. 

. τροφή. 

. μωρότερος Μο- 

ρύχου. 

μασχάλην. 

τάλαντον. 

τυφλῶν ὀνείρων. 

σωρδόνιος γέλως. 
Ψ «ὦ 

ἡ δ᾽ ὅς, 

ὄσσος. 

περιον εἰρόμένοι. 



ῬΆΒΒΙ1Ὼ : ῥήσεις. 

Ποϊίφμας οἰοβϑδαβ “οριθγ σα 8 
υταο ἐπ7γα. 

Οἱ μεδ᾽ Ὅμηρον" 

ἡ δ᾽ δ: 

Οἱ τὰ Ὁμήρου ἔπη ἀπὰγ- 
ψέλλοντες᾽ 

ῥαψῳδοί. 

᾿Ορφεὺς Φυσικῷ᾽" 

Τριτοπάτορες. 

ὍΣ Θρ κα: 

Τριτοπάτωρ. 

Οἱ παλαιοί: γιά ᾿Αρχαῖοι. 

ἦν. : 

ἥν. 

ἴσκειν. 

λαμπρῶς. 

λεκάνη. 

μεθῆκεν. 

μουσικήν. 

ξύν. 

ὀκνεῖν. 

δριμενῶ. 
ὀσχοφορεῖν. 

οὐδείς. 

οὐδένες. 

πατρῴων. 

πσιθάκνη. 

ῥήτωρ. 

σέσωται. 

σκέπαρνον. 

σοφιςής. 

ταχύ. 

τυραννεύσασαν. 

ὑποκρίνεσθαι. 

Φαινόλης. 

Οἱ παλαιςριτικοί" ΥὙιάθ ἴῃ 

᾽᾿Αθληταί. 

ἀϊ6 

τρια χθῆναι. 

Παροιμίαι. ιάθ Αδηλοι. 

ἐρεβίνθινος Διόνυσος. 
ἐς τὸν λιμένα. 

ἔσχατος Μυσῶν. 
εὕδοντι δ᾽ αἱρεῖ. 

ἢ δεῖ χελώνης. 

δ ΙΕ 
κύων. 

Λύκου δεκάς. 

ἡ(μμένη πελειάς. 

ἡ μὲν κλέος. 

ἦσάν ποτ᾽ ἦσαν. ᾿ 

Θεσσαλὸν νόμισμᾶ. 

Θρᾷκες ὅρκια. 

θύραζε ἹΚᾶρες. 

Ἰλιὰς κακῶν. 

Καδμεία νίκη. 

κακὴ μὲν ὄψις. 

κανθάρου μελάντερος. 

καταμηλῶν. 

κατὰ ναῦν. 

κεςρεῖς. 

κίγκλος. 

κοινὰ τὰ φίλων. 

κριὸς τροφεῖα. 

κριοῦ διωκονία. 

κύδος. 

Κύλλου πήραν. 

κύων ἐπὶ φάτνης. 

κύων παρ᾽ ἐντέροις. 

Κωρυκαῖος. 

λαγὼς καθεύδων. 

λαγὼς περὶ τῶν κρεῶν. 

λάρος ἐν Νεμέσει. 

λιμῷ Μηλίῳ. 

λέοντα ξυρ. 

Λεσβίων ἀξία. 
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λευκὴν μᾶζαν. 

Δήμνιον κακὸν βλέπων. 

λίϑον ἕψεις. 
Λοκρῶν ξυνθήματα. 

λύκος ἀετόν. 

λύκος ἔχανεν. 

Λύκου δεκάς. 

μᾶλλον Φρύξ. 

Μεγαρέων δάκρυα. 

μετὰ Λέσβιον φδόν. 

μέτρῳ ὕδωρ. 

μία λόχμῃη. 

μία χελιδών. 

μισήτη. 

μῦς λευκός. 

Μυσῶν λείαν. 

μωρότερος Μορύχου, 

νοῦς οὐκ ἔνι. 

ὃ Διὸς ἹΚόρινθος. 

οἶνος ἄνευ π. 

ὀκτώπουν. 

ὄνος ἄγων μυςήρια. 

ὄνος εἰς ἄχυρα. 

ὄνος ἐν μελίτταις. 

ὄνος λύρας. 

ὄνος ἀκροῶται σάλπιγγος. 

ὄνος ἰσόσπριος. 

ὄνος ὕεται. 

ὄνου γνάθος. 

ὄνου πόκοι. 

ὄνου βάνατος. 

ὄνου παρακύψεως. 

ὄνου πόκαι. 

ὄνου σκιά. 

ὀςρώκου περιςροφή. 

οὐδὲν πρὸς τὸν Διόνυσον. 

οὐδ᾽ ἐν σελίνοις. 

οὐκ ἐπαινεθείης. 

οὐ μάλα κυκκᾶ. 

οὐ φροντίς. 

ὄψ᾽ ἦλθες. 

πάντα θεῖ. 

πάντα λίθον. 

παωραιξόρουσον. 

παρὰ κωφόν. 
παραλοῦμαι. 

περὶ ὄνου. 

Πηλέως μάχαιρα. 

πρεσβύτερος ἸΚόδρου. 
πρὶν ἢ πτίσαι. ᾿ 

πρωκτὸς λουτροῦ. 

πυθοῦ χελιδόνος. 

Πυθώδε ὃδός. 

πὺρ ἐπὶ πυρί. 

Ῥοδίων «ψρησμός. 

Σόώγρα. 

σωρδόνιος γέλως. 

σαυτὴν ἐπαινεῖς. 

σκνὶψν ἐκ χώρας. 

σκορωκίζονται. 

τὰ πρῶτ᾽ ἀρίςους. 

Ταντάλου τάλαντα. 

ταῦτα πράσσων. 

ταχυβάμονας. 

Τενέδιος ἄνθρωπος. 

Τενέδιος ξυνήγορος. 

τὴν ᾿Ακεσαίου. 

τὴν γλωοῦκα τωθάξουσι. 
τὴν ἐμὴν κάμνεις νόσον. 

τὴν κατὰ σαυτὸν ἑλοῦ. 

τὴν λεοντῆν ἐνδύου. 

τὴν χεῖρω προσφέροντα. 

τῆς μητρὸς ὡς αἴξ. 

τίς τρόπος. 

τὸ θερμόν. 

τὸ παρὸν εὖ ποιεῖν. 
27 



! Ν : ! 

τρίω καὶ δύο. 

τρυγόνα ψάλλειν. 

τρύχνον. 

τῶν τριῶν κακῶν ἕν. 
ὑγιέςερος ὄμφακος. 

Ὕλαν κραυγάζξειν. 
ς -Ρ} ϑ  ΤΕΝ 

υμεῖς ὦ Μερκ ἀρεῖς. 

ὑπέρα. 

ὑπέρου περιτροπή. 

ὑπὲρ τὰ Καλλιςρώτους. 
“ - ᾿Υ δι 

ὺξ ὑπὸ ροπῶλον. 

Ψύρα. 

Ψψωλὸν γενέσθαι. 
ν ᾿Ὶ 

ἰχ ς ,ὔ Ξ αὕτη (ἡ παροιμία 501}.). 
Μυκόνιος γείτων. 

Ν 7, 

τὰ Σαμίων. 
ἘΠῚ ᾿ ς ͵ 

αὐτή (ἡ παροιμία)" 

τετρῶώδι γέγονας. 

λεγόμενον" 

ὁδοῦ παρούσης. 
τ - ! 

τάδ᾽ οὐ παρά. 

τίθεται 

τάδ᾽ Ὧν ἣν 

ἰ ν-. 

κ τοῦ. 

ἐπ Ὁ ἀμ 

τετρώδι γέγονας. 

Πέρσαι" 

κάνδυς. 

καρδωμάλη. 

κίδαρις. 

“Μιδρου. 

παράδεισος (ᾳ!. 3801}.). 
παρασάγγης. 

σαράβαρα. 

σάραπις. 

τιώρα. 

Πίνδωρος" 

ΟΙγπρ. 1. 4 μεγάνορος 

πλούτου, 

πον 

ΟἸγρ. 1. 69 παλιντράπε- 
λος. 

ΟΙγρ. ΧΠ]Ὶ. 184 ῥόμβον. 

γι. 1Π. 191 σμικρὸς ἐν 
σμικροῖς. 

Ῥυίῃ. ΕΥ̓͂, 194 λευκαὶ φρένες. 

Ῥγίῃ. ΙΧ. 104 ῥιψάδ᾽ ἀν εἰ- 
χα ρῶν: 

Νεῃ, {Π|. δῦ κατὰ ῥάβδον 
ὃ ἔφρασεν. 
Νβιη. ΧΙ. 15 σραμεῦσαι. 

[51 τω. ΥΙ. 7 μετῆλθε τ. ἄ. 

Ιςἰπὼ. Υ11Π]|. 95 λύει δὲ χα- 

λινὸν. 

Ἐταστηθηΐᾶ : Ἥρας δεσμούς. 

λίβανον. 

Πλάτων" (Οοιῃηϊοι8). 
᾿Αδώνιδι" 

ἵν, 2. ὑπέρου περιτροπή. 

8. λιπομαρτύριον. 

Πλάτων Διὶ κακουμένῳ" 
ἢν, 4, ὑπογλωττίς. 

Πλάτων Ἑ “λλώδι" 

ἔν. 1. φάλαγξ, 

8. σκώληξ, 

9, τάξαι. 

Πλάτων Κλεοφῶντι" 

ἔν, 7. μώραγνα. 

Πλάτων Λαΐῳ" 

πᾷς οὐσσίδι, 

Πλάτων Λάκωσι" 

ἴγ, δ. μυλαβρίδες. 

Πλάτων Μενελάῳ" 

[ν. 2, τί οὐκ ἀπήγξω. 

Πλάτων Νήσοις" γιάο Ἑ.λ- 

λάδι. 

Πλάτων Ξαντρίαις" 

[ν, 2. τευτάζειν. 



Πλάτων Πεισώνδρῳ᾽" 

ἔν. ὃ. πολιτοκοπεῖν. 

Πλάτων Περιάλγει" 

{. περιωλφής. 

Πλάτων Σκευαῖς" 

ἔτ. 8. περὶ πόδα. 

πλάτων Συωμακχίᾳ" 

ἔτ. 11, σαραθήκην. 

Πλάτων Σύρφακι" 

ἔν. 1. παλινδορία. 

Πλάτων Φάων!" 

ἔτ. 3. γοῦς οὐκ ἔνι. 

6. παρουσία. 

Ρ. 20 Ὁ. ἡβρυνόμην. 

21 Ε. Ῥαδαμάνθυος δρ- 

κος, 

22 Α. ἦ μήν. 

22. Ὁ. δεομάντεις. 
24 Α. ὑποςειλάμενος." 

40 ἢ. κατέδαρθε. 

Πλάτων Τ᾽ ͵οργίᾳ" 

πλάτων. Ετασιηθπία [ποριίὰ: 

ἔν, 4. περὶ πόδα. 

Φή, κριὸν ἀσελγοκέρων. 

27. ποδοκάκκη. 

Φ8, Μελιτέων οἶκος. 

67. ῥωκετρίζειν. 

08. σωματεῖα. 

Πλάτων ᾿Αλκιβιάδῃ α΄" 

Ρ. 118 Ε. μαμμᾶν. 

119 (ὐ. ἰδέας. 

120 Α. ὀρτυγοκόπος. 

[34 Κα. ἐχέγγυον. 

Πλάτων ᾿Αλκιβιάδῃ β΄’ 

Ρ. 448 Β. Θάσιος παῖς. 

451 ΒΕ). σκολιόν. 

468 Ε-. γέος ἐςί. 

468 ἢ. ςαϑιμώμενον. 

4609 Ὦ. ὑπὸ μάλης. 

475 Ὦ. μορμορύττει. 

486 ΒΕ. ἕρμαιον. 

489 (Ὁ. συρφετός. 

ἀθά (΄. κνησιῶντα. 

499 (Ὁ. τὸ παρὸν εὖ ποιεῖν. 

517 Τῇ. σκυτοδέψης. 

Ὁ18 Β᾿. οἰδεῖ. 

Πλάτων Ἐπιςολαῖς" 

ΥΎΠ|Ι. 858 [᾿. τέμνειν. 

ΧΙ]. 561 Β. μύρτα. 

Πλάτων Ἐρυξίᾳ᾽ 
Ρ. 405 Β. λίθον ἕψεις. 

Πλώτων ἙΕἘΛῤῤθυδήμῳ᾽" 

Ρ. 161 Α. δαυμαςὴν ὅσην. 

Πλάτων ᾿Αξιόχῳ᾿ 

Ρ. 864 Α. Καλλιρρόην. 

8θῦ Α. συνειλεγ μένα. 

5600 Β. μονονουχί. 

566 ΠΕ). παρ᾽ ἀκαρῆ. 

508 }). κατεχειροτόνησαν͵ 

570 Ὁ. περιωθρεῖν. 

5711 Β. σόλου. 

5171 Β. κλείθροις. 

Πλάτων ᾿Απολογίφᾳ" 
ρ. 18 Ὁ. ἐρήμη δίκη. 

271 Ὁ. ἑωράκη. 

271 Ὁ. ἤδη. 

2065 ἢ. καλὰ δὴ παῶτα- 

“εῖς. 

288 Κ᾿. κατορώρυκται. 

298 (Ὁ, λίνον λίνῳ συνάπ- 

τεις. 

502 Α. καὶ τὸ ἤδη. 

502 Α. ἤδη. 

Πλάτων ΕἘΛῤΛθύφρονι" 

Ρ. ὅ ἢ. σπαρνόν. 

ά Α. ἤπου. 

27 Ὁ 
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ον. 4 (. πελώται. 
Πλάτων Θεάγει" 

Ρ. 1238 Β. σαρ᾽ ὅντιν᾽ οὖν. 

Πλάτων Θεαιτήτῳ" 

Ρ. 142 Β. θαυμαςότερον. 

149 Β. λοχεία. 

149 Ὦ. ὀμφαλητομία. 

151 Β. σρομνῶμαι. 

161 Α. ὑπηνέμια. 

161 Εἰ. μαιευτικῆς. 

1604 ἢ. μῦθος ἐσώθη. 

160 (Ὁ. συηνία, 

166 (Ὁ, ὑγνῶν θρεμμάτων. 

172 Εὐ. τηνάλλως. 

188 ἢ. ἱππέας εἰς πεδίον. 

104 Β. καταντικρύ. 

195 Ὁ. νωϑθείας. 

209 ἢ). ὑπέρου περιτροπή. 

πλάτων Ἴων!" 

Ρ. 90 Α. ῥαψῳδοί. 
δῦ Ὦ. Ἡρωκλείωαν λίθον. 

555 Βὶ. ἤρτηται. 

ὺ, κατέχεσθαι. 

556 Α. ὑποδιδάσκαλος. 

5838 (. Πράμνειος. 

559 Κ᾿. δρμαθὸς. 

Πλάτων Ἱππόρκχῳ" 

Ρ. 229 Α. Στειριωκῇ ὁδῷ. 

220 ἢ) τέως. 

Πλάτων Ἱππίᾳ β'᾽ 

Ρ. 608 (. λήκυθον. 

972 Εἰ. κατηβολή. 

Πλάτων Κρατύλῳ᾽ 

ς γν Ρ»-ν 

99 

Ρ. 399 Ο. ὀπωπέναι. 

412 Α. ὑπὲρ τὰ ἐσκαμ- 

μένα. 

417 (Π. λυσιτελές. 

421 Α, κάσμα. 

Ρ. 428 ἢ). θαμά. 

Πλάτων Κριτίᾳ 

Ρ. 111 Α. εὔβοτον. 

111 ἢ. φελλεύς. 
111 Ὁ. σᾶ. 

119. Α. σνύξ. 

112. Ὦ. εὐκράς. 

118 Α. Λυκάβηττος. 

115 Β. μεταδόρπια. 

115 ἢ. ςάδιον. 

110 ἢ. πλέθρα. 

116 Ὁ. φιτῦσαι. 

Πλάτων Κρίτωνι" 

Ρ. 46 Ε΄. μορμολύττεται. 
47 ἴὸ. λωβᾶται. 

Πλάτων Λύσιδι" 

ἴηϊ, πάνοψ. 

ρ. 20 Ὁ. κρονικώτερα. 

᾽906 [. ἡρτίαζον. 

207 Β. ἡλύγῃ. 

207 ἢ. παιδοτρίβας. 

222 Β. πλημμελεῖν, 

οχὶτ, προδιρούμενοι. 

Πλάτων Νόμοις" 

Ι. 627 Α. κώμην. 

6029 ἢ). νυνδή. 

650 ΚΕ. κλῆρος. 

θ5ὅ4 Α. θωπευτικός. 

6056 Ὁ. λογοποιήσαντες. 

657 ἡ. κατασκεδάζειν. 

649 Β. μεςοῦται. 

11. 661 ΔΑ. τολιμῇσαι. 

666 Δ. ὀχετεύει. 

666 Α. πῦρ ἐπὶ πυρί. 

0606 "ἢ. φορβάδας. 
Π|. 677 . ζώπυρα. 

680 ἡ. πατρονομούμενοι, 

088 Τὸ, νυνδή... 



ΠΠ|.701 Α. ὀεωατροκρατία. 

ΤΥ. 708 Α. παλίμβολος. 

ΥΕ 

ΥΙ]. 

718 ΚΕ. ἰδίειν. 

721 Ὁ. μοναυλίαν. 

7328 ἢ. σεραίνοντας. 

. 752 Ὁ. περιχάρειαν. 

752 Ὁ. περιωδυνίαν. 

157 Ὦ. πρόσχωροι. 

782 Ὁ. παιδαγωγηθεῖσαν 

πόλιν. 

706 Εἰ. μεσεύειν. 

τὕδβη. φαῦλον. 

708 Β. εὐδημονεῖσθαι. 

765 (Ὁ. λεωφόρος. 

768 Β. ἀδιάφθορον. 

712 Α. μέχρι αἰδοῦς. 

715 Α. ἰσάζῃ. 

7710 Ὦ. παράφορος. 

7716 Α. κατακορὴς ξυνου- 

σία. 

777 ἢ). περίδινον. 

718 Ὁ. εὐερκείας. 

182 Β. παμπληθεῖς. 

782 Ὁ. πέλανοι. 

795 Β. παγκράτιον. 

796 Α. παρετέον. 

800 Ὁ. ὄττα. 

800 ἢ. Καρικῇ μούσῃ. 

805 Α. τροπίδιω, 

805 Α. ὑπογράφεται. 
804 Β. ἵλεω. 
810 Β. τητώμενον. 

812 ἢ. πρόσχορδα. 

819 Ὁ. ὑηνῶν θρεμμάτων. 

820 Α. λύσιμα ἐνέχυρα. 

820 (Ὁ. πεττεύει. 

822 (΄. ὑμνούντων. 

Οχὶγ. ὀρνίθειω δίκτυῶ. 
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ΝΗΙ. 

ΙΧ. 

822 Ὁ. οὐ μήν. 

850 Α. πογκρατιαςαῖς. 

855 Β. ἐφίππιον. 

854 Β. μονίπποις. 

857 (. παρακελεύεται. 

897 Εἰ. τοπόζειν. 

842 ὦ, ὁμοτέρμονας. 

845 ἢ). σφετερίζεται. 
844. Α. παροχετεύει. 

848 Α. ῥῶγα. 

δ4Ὁ Β. ὀςχφίδα. 

849 (δ. καπηλείας. 

849 [ἰ. ςεργέτω. 

849 Κ᾿. προέμενος. 

δὺδ [|). κερασβόλα. 

805 |). τέρωμον. 

8ῦῦ Ὦ. κατὰ ςόμα. 

δδὅ ἢ. κατὰ πρέσβιν. 

859 Κι. πλημμελεῖν. 

866 8. προστρέπεσθαι. 

872 δ. τύμβος. 

872 Κὶ. τολμῆσαι. 

874 (.. νηποινί. 

880 Εἰ. τέραμον. 

880 "ὦ. τεγχθέντων. 

Οχίγ, λύσῃ. 

Χ, 889 ἢ. συνέριθος. 

ΧΙ. 

899 ἢ. ἥκιςα. 

900 ΚΕ. μετόν. 

901 Α. κηφήν. 

901 Α. κόϑουρον. 

906 Α. φιλαιτίων. 

906 Β. λῆμμα. 

907 ἢ. σύμψηφα. 

909 ἢ). δεοπολεῖν. 

910 Β. ὀργεῶνες. 

910 ΕΒ. πριάμενος. 

916 ΔΛ, λιθῶντας. 



Χ]. 9117 ἢ. κίβδηλον. 

918 Ὁ. φαῦλον. 
920 Ο λῆμμα. 

932 Α. κωφόν. 

θϑῦ Β. μεγαλόνοια. 

986 ἢ. κακοτεχνιῶν. 

044 (. κάκη. 

045 Α. ἢ, εὐδῦναι. 

947 ἢ. λίθων ποτίμων. 

956 Ὁ. πρυτανεία. 

955 ἢ. κλεωμάϑιον. 

962 (ἰ. τοπάζειν. 

968 ᾿. τρὶς ἕξ, 

Πλάτων Μενεξένῳ᾽" 

Ρ. 285 Α. κηλούμενος. 

289 Α. προμνώμενον. 

244 Π, θεραπίς. 

Πλάτων Μένων!" 

Ρ.-. 83 8. οἰκογενές. 

Πλάτων Μίνωϊ" 

Ρ. 819 Ο. σαγκωαλής. 

919 Ε. συμπαίςορα. 

Πλάτων Παρμενίδῃ" 

Ρ. 127 Α. Παναθήναιω. 

127 Β. παιδικώ. 

127 (. Κεραμεικός. 

151 Ε.. μέθεξις. 

Πλόώότων Πολιτείᾳ" 

ΧΙ. 

Ι. 527 Ο. πομπὴν ἔπεμπον. 

527 Ὁ. ἦ δ᾽ ὅς. 
528 (Ὁ. θαμίζεις. 

528 (Ὁ. ἑωράκη. 

529 Β. ὑμνεῖν. 

507 ΔΛ. σαρδόνιος γέλως 

8940 Ὦ. συκοφαντεῖν. 

844 Ἀ. ὅσιον χωρίον. 

11. 8ῦ8 ἢ. κατατείνας ἐρῶ. 

509 ΚΕ, σφενδόνη. 
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11. 561 Α, ἐσχάτη ἀδικία. 

861 (ἃ τευ αχϑέντων. 

562 Α. σκινδαλεύειν. 

964 Ὠ. μαρτύρωνται. 

964 Εἰ. θυηπολοῦσι. 

565 Ὁ. σκιαγράφος. 

866 Α. λύσιοι θεοί. 

570 ἢ. σμινύην. 

9172 Ὁ. σποδιοῦσιν. 

9172 Εὲ. φλεγμαίνουσαν. 

570 Α΄. πέμματα. 

5175 Β. ἐργολάβοι. 

578 ἢ. Ἥρας δεσμούς. 

389 Β. μακραιώνων. 

11. 590 Α. γεανιεύματα. 

591 Α. ὠν χίσποροι. 

9591 (ὦ. τροφή. 

595 Α. κατεύχεσθαι. 

5905 Β. κατακεκερμωτίσθ. 

5906 Β. μυκωμένους. 

598 Α. ἐρίῳ ςέψαντες. 

999 (. πηκτίς. 

599 Κ᾿. καθαίρωμεν. 

400 Β. ὑποκοριζόμενοι. 

ἀρά Ὦ. Συρακοσίῳ τράπε- 

γ. 

ζα. 

Ϊ 

ἀρᾷ Ὠ. παναρμοόνιον. 

ἀρά Ὦ. εὐπάθεια. 

ἀρῦ Α. σπουδάζω. 

ἀρδ Β. καλλωπίζεσθαι. 

ἀρ5 ((. λυγιζόμενος. 

411 Δ. μινυρίζω. 

411 Β.. ὀξύρροπον. 

415 (Οὐ. μάλ᾽ εἰκότως. 

14 Γ΄ φοινικικόν. 
42 ἘΠ). πόλεις παίζειν. 

485 (. φαῦλον. 

ἀδῦ ΔΛ, εὔηθες, 

Ι 



ΙΥ. 482 Ὁ. ἰού. 

4230 Α. τροφη. 

450 Κ᾽. εὐθυωρίαν. 

Υ. 449 Α. ἦκα. 

460 Ὁ. σπαργῶσι. 

461 Α. ὑπὸ σκότῳ. 

4061 Β. ἐχέγγυον. 

468 Ὦ. κηδεμονία. 

ἀη4 (Ὁ. ἡγεμονεύω. 

475 ἢ. Φιλήκοος. 

470 Ὁ. φιλοθεώμονές. 

479 (Ὁ γυκτερίδος αἶνος. 

ΥΙ. 488 (Ὁ. μανδραγόρας. 

489 (Ο.. μετεωρολέσχαι. 

492 (Ὁ. κατὰ ῥοῦν. 
496 ἢ. ζάλη. 

Υ1Ι1. 618 Α. φανότερον. 

521 Ὁ. ὀςράκου περιςρο- 

Φη. 
821 Κ᾿. τευτάζξειν. 

526 Ὦ. ἡδύς. 

527 Β. δλκός. 
ὅδ ΕἸ. δριγκός. 

ΥΠ|.Ὁ 47 Β. Ἰδιώσωσθαι. 

02 Β. ὀλιγωρχούενοι. 

65 Ὁ. τιάώρα. 

δῦ Β. παρωςφησόμεύα. 

556 ἢ. ἡλιωμένος. 

566 ΒΒ. σολυθρύλητον. 

ὅ66 ἢ. μέλλει. 

6568 Α. οὐκ ἐτός. 

569 Α. συγκλύδων. 

ΙΧ. Ὁ75 ὦ. ἡγουμένου. 

574 Ὁ. νεωκορήσει. 

ὅ74 Ὁ. ἱερόν τι νεωκορή- 
σᾶς. 

70 Ὦ. μητρίδα. 

ὅ85 Β. τρίτου κρατῆρος. 
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ΙΧ. 586 8. κυρίττοντες. 

591 Ὁ. ζήσει. 

Χ, ὅ906 δχίγ. φαινόμενα. 

600 Β. Κρεώφυλος. 

605 Β. ἑταίρα. 

607 Β. λακέρυζα. 

609 Α. ἐρυσίβη. 

610 ὦ. δωανωατήριον. 

612 Α. πολυειδύής. 

615 Ὁ. τὰ ὦτα. 

616 Α. κνάπτοντες. 

616 Β. τεταμένον Φῶς. 

617 Β. σείριος. 

Θ17 ΙΝ. οἵ. 

619 Β. λαιμαργία. 

621 Β. μῦθος ἐσώθη. 

Οχὶγ. εριωγειρό(ενοι. 

Πλώτων Πολιτικῷ" 

Ρ. 261 ἢ. ἱπποφορβός. 

2604 Ὁ. προστυχής. 

270 Ὁ. κερωσφόρος. 

280 Ὁ΄ ςεκτικόν. 

282 Α. γητικήν. 

285 ἢ. ἤπου, ἤπουγε. 

280 ἴῦ. μεταποιεῖσθαι. 

298 ἢ. κύρβεις. 

510 ὦ. ἤτριον. 

9510 ἢ. εὐήτριον. 

Πλόώότων Πρωταγόρᾳ" 
Ρ. 828 ἢ. ὧδε. 

984 Β. στορθούς. 

544 Β. μεμελημένως. 

Πλάτων Σισύφῳ᾽ 

Ρ. 89 Ὁ, πάντα κάλων. 

Πλάτων Σοφιςῇ" 
Ρ. 222 Ὁ. λῃςικήν. 

242 ᾿ὸ, συμφέρεται. 

245 Ὦ. κατὰ πόδα. 



Ρ. 2ὅΆ Ὁ. παρεικάθῃ. 
206 Α. μέθεξις. 

Πλάτων Συμποσίῳ᾽ 
Ρ. 174 Ὁ. οἵ, 

177 Α. παιᾶνας. 

190 Ὦ. ταριχεύειν. 

191 Εὐ. ἑταιριςρίαι. 

198 Α. λίσπας. 
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Ρ. 76... λέμμα. 

77 Ὁ. κάταντες. 

82 Εἰ. παλιναίρετα. 

84. Α. καταψήχεται. 

84 Β. σφακελισμός. 

88 Β. μαθηματικόν. 

90 Β. τευτάζειν. 

7 ἦγεν. 

195 Α. λίσπαι. 

194 Β. ὀκρίβας. 

194 Β. ὀκρίβας. 

198 (Ὁ. καὶ τὸ ἤδη. 

198 (᾿. ἑωράκη. 

206 ἢ). προσπελάζει. 

215 Ὁ. ψυκτήρ. 

(Πλάτων) Τιμαίῳ Λοκρῷ" 
Ρ-. 95 Α. μεμοίραται. ΄ 

Πλώτων Φαίδρῳ" 

Ρ- 229 Ὁ. Φαρμακεία. 

250 Α. τυφῶνος. 

250 Α. τυφών. 

2520 Α. τεθυμιμένον.. 

4917 Ἀ. ἕρμαιον. 9.55 Ὦ. ἰδίαις δαπάναις. 

218 Ὠ. συλλήπτορα. 256 Β. Κυψελιδῶν ἀνά- 

919 Β. τριβώνιον. ἱ θημα. 

219 δ. τριβωνοφόρος. 56 Β. σφυρήλατος. 

221 Εὸῦ. χκωνθήλιος. 286 Β. παιδικά. 

Πλάτων Τιμαίῳ" 256 Β. ὁμοίως λαβάς. 

1η11. ἑς τῶν. 258 Β, τυραννεύσωσαν. 

Ρ. 19 Δ. μεταλλεύει. 240 ΒΕ. καχυπότοπος. 

22 Ὠ. λυόμενος. 242 Α. ςαθερόν. 

Φῦ Ὦ. τενάγη. 242 Α. ςαθερόν. 

21 Ὁ. συνδούμενος. -  12460. μετεωροπολῶν. 

41 (Οὐ. ὑπαρξάμενος: 209 Εἰ. λασιόκωφος. 

42 Ὁ. ὄργανα χρόνου. 204 Β. σέφϑηδαν. 

48 Ὁ. ζάλη. 473 (᾿. καὶ τὸ τοῦ λύκου. 
ἀφ Πὶ, πορεῖα. 275 Κ᾿. κεχωρισμένως. 

ἀδ Β. εὐθυωρίαν. 275 Ὁ. εὐηθείας. 

Ὁ2 Ε. σλόχανον. 279 Ο. κοινὰ τὰ φίλων. 
52 ἢ. ταλαντουμένην. Πλώτων Φαίδων" 

ὅ9 Α. συνωθούμενος. Ρ. 61 Β. ἤ. 

59. Β. τιμωλφέςερον. 

61 Β. λίθων χοαί. 

61 1᾿. τοιμόν. 

75 (ἡ. πανσπεριοίῶ. 

θ5 ἤη. καὶ τὸ ἤδη. 
6 ἤη. ἤδη. 

6Ρ» Β. ἦ δ᾽ ὅς. 

77 ἡ, μορμολυκεῖα. 



Ρ-. 79. ἰλιγγιᾷ. 

85 Ὦ. καταδεῖται. 

8 Β. ὁμόδουλος. 

86 Εὶ. δράττειν. 

87 Β. ἠμπείχετο. 

9 Ε΄. φαῦλον. 

96 Β. τρέφεσθαι. 

99 Β. κάρδοπος. 

102 Ὦ. συγγραφικῶς. 

106 Ὁ. ἀδιάφϑορον. 

107 (.. ἕρμαιον. 

110 Α. πέμπε. 

112.Α. τάρταρος. 

117 Β. τρέσας. 

Πλάτων Φιλήβῳ:" 
Ρ. 14. μῦθος ἐσώθη. 

51 Α. μεταβαλών. 

ὅ6 Β. προσαγώγιον. 

57 Ὦ. δλκήν. 

Πλάτων Χαρμίδῃ" 

Ρ. 165 ἢ. ἄδην. 
108 Β. Ζάλμοξις. 

167 Α. τρίτος κρατήρ. 

174 (. ἠμφιέσθαι. 

176 Β; ὁσημέραι. 

Πλάτων. Ῥαβδίῃ: 

ἄδην. 

ἔχε δή. 

ἐρεσ χηλεῖν. 

μωανώ. 

Πλώτων. ἘΓυδίγα 4 Δ6Γ65: 
μίσασθαι. 

ῥά. 

τερᾷζεις. 

Οἱ Ποιηταί" 

ξως. 

Ζαγρεύς. 

ἤπειρος. 
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νυὸς. 

ὀργεῶνας. 

Πολέμων" 

Ἠλύσιον (1]. ρ. 282). 

μωρότερος Μορύχου. 

ΤΓελρισεῖς. 

Πολύζηλος Δημοτυνὸά- 

ρεῳ᾿ 
τῶν τριῶν κακῶν ἕν. 

Ποσείδιππος Δημόταις" 

νεωῶνισκεύεται. 

Ποσείδιππος Λοκρίσι" 

τράχηλοι. 

Ποσείδιππος Συντρόφοις" 

δρμενᾶ. 

Ποσείδιππος. Εταριηὶ. [ηο.: 

κύφωνες. 

προσέκοψεν. 

Πρόξενος" 

λωρινοὶ βόες. 

Πυδικὸν ἀπόφθεγ μα. Υἱάο 

χρησμοί" 
Οἱ Ῥήτορες" διάθ η Δικα- 

νικοί. 

ἀὠδελφίζειν. 

παλαιόν. 

πρέσβεων. 

ςρωτήρ. 

ὑπὸ μάλης. 

Ῥωμαῖοι" 

τ Ὁ γῤρῥίδαι 

πατάνια. 

περίνησα. 

ποδοκάκκη. 

προσκεφάλδιον. 
σικάριοι. 

Σάκας" (Δορϑίοι). 
Σάκας. 



Σωλαμίνιοι" 

παλαμίς. 

Σ διιὸϊ: 

νύμφαι. 

Σωπῴφώ: 

Θάψος. 

Λευκάτης. 

Ῥοδώπιδος ἀνάθημα. 

Φῷδων. 

Σειληνός ἐν δ' τῶν περὶ 

Συρακούσας" 

σαρδόνιος ψέλως. 

Σέλευκος, 

σησωμῆν. 

Σέλευκος ἐν τῷ ὑπομνήμα- 

τι τῶν Σόλωνος ἀξὸ- 

νων" 

ὀργεῶνες. 

Σῆμος ὃ Δήλιος ἐν τρίτῳ" 

Πράώμνειος οἶνος. 

Σικελικαὶ τοῦθβ᾽ 

᾿Λλάγεσις. 

ΝΝῆς!ς. 

ΣΥΝ εὰ ἐῶ ὃ 

κωρδιώττειν. 

μωρότερος Μορύχου. 

Σικελοί" 

νίδες. 

τοργός. 

Σιμωνίδης" 

κύβηβον. 

περιωγειρόμενοι. 

σωρδόνιος γέλως. 

Σκώμων ἐν τῇ β' τῶν Εὑ- 
ρημάτων" 

Φοινικήϊω. 

Σκύθαι" 

ἱππάκη. 
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Σόλων" 

ἰδύους. 

κιγ χάνειν. 

κλέπος. ΄ 

διωοσερκής. 

ποινῶν, 

ῥοῦν. 

Σόλων Αξοσι" 

ὀργεῶνες. 

Σόλων Νόμοις" 

νωυκρωρίω. 

Σόλων. δ 

μᾶλλον 

60: 

Φρύξ. 

γαωυκρωρία.- 

 σεισά θεία. 
᾿ Ν Α. 8 - 

τὴν κατὰ σῶὰυνυτον ἑλοῦ. 

Οἱ ἑπτὰ Σοφοί" 
μᾶλλον 

Σοφοκλῆς 

Φρύξ. 

᾿Αδάμαντι β΄" 

ἔτ. ὅ. ἕρκεσι. 
Σοφοκλῆς 

γ8. δ06. 

119. 

255. 

08. 

8517: 

844, 

962. 

1024. 

Σοφοκλῆς 

Χ Υ 

91. 

Σοφοκλῆς 

τὸ 55. 

59; 

40. 

Σοφοκλῆς 

ἔν. 88. 

Αἰ τὴ" 

ῥωκχίζων. 

προνούςερος. 

“λιθόλευςος. 

ἐρεφϑείς. 

τανύποδας. 

πανδήμου. 

οἰκωκτίαν. 

κνώδων. 

Αἰθίοψι" 

ἐσφηκω μένον. 

ὀρθόπτερον. 

Αἰχμαλωτίσι" 

λίγδος. 

φαῦλον. 

Σωρπηδὼν ἄκτη. 

᾿Αλεξάνδρῳ 

θηλάςριῶ. 



ἵν. 87. μνείαν. 

Σοφοκλῆς ᾿Αλωάδαις" 

ἴγ. 110. μύξαν. 

Σοφοκλῆς ᾿Ανδρομέδᾳ᾽" 

ἔτ. 1929, κύμβη. 

186. ζευξίλεως. 

158. οἰήτας. 

139. σάρητον. 

Σοφοκλῆς ᾿Αντιγόνῃ" 

Υ5. 418. οὐράνιον ἄχος. 

586. ὁμορροθεῖ.. 

659. τάλιδος. ᾿ 

Σοφοκλῆς ᾿Αχιλλέως ἐρα- 

εἰ :ἊἈΓ 
ἔτ. 105. παιδικά. 

Σοφοκλῆς Δαιδάλῳ" 

ἴγ. 170. ἐσέφθην. σέφϑησαν. 

Σοφοκλῆς Διονυσιωακῷ" 

ἔν. 189. δωχθϑείς. 

Σοφοκλῆς Δόλοψιν" 

ἔτ, 184. εὐναῖος. 

Σοφοκλῆς Ἑλένης γάμῳ" 

ἴτ.192. πανόν. 

198. ὀροσάγγαι. 

Σοφοκλῆς Ἠλέκτρᾳ᾽ 

γ8. ὅ. οἱςροπλῆγα.΄ 

98. μογερῶν. 

. μασχωαλίσμωατω. 

, ὁμόπτεροι. 

. προςατήριος. 

082. εὖ βεβηκότα. 

Σοφοκλῆς Ἡρακλεῖ ἐπὶ 
Ταινάρῳ" 

ἴγ, 228. χωφεῖν, οὐ κωφεῖ. 

Σοφοκλῆς Ἠριγόνῃ" 

ἔν, 22. τοπάζειν. 

220, ὕπαφρον. 

Σοφοκλῆς Θαμύρι' 
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ἔν, 298. μάγαδις. 

251. κάνναβις. 

Σοφοκλῆς Θησεῖ" 

. ὄμπνιον νέφος. 

οἰ ὀμπνίου νέφους. 

Σοφοκλῆς Ἰνάχῳ" 

ἔν, 972. σαλινσκίῳ. 

Σοφοκλῆς Ἰφιψγενείᾳ" 

ἵν. 295. πενθερά. 

Σοφοκλῆς Ἰχνευταῖς" 

ἔν. 297. ῥικνοῦσθαι. 

--- ἐρρικνωμένον. 

Σοφοκλῆς Κηδαλίωνι" 

ἔν. 507: λευκὴ ςάθμη. 

8508, 

Σοφοκλῆς Καμικίοις" 

ἔν. 801. πέρδικος ἱερόν. 

Σοφοκλῆς Κωφοῖς" 

ἔτ, 884. ὄνος ἰσόσπριος. 

Σοφοκλῆς Ναυπλίῳ" 

ἔν. 570. τρίτου κρατῆρος. 
978. 

585. 

Σοφοκλῆς Νίστροις ἢ Ὃ- 

δυσσεῖ ἀκανθοπλῆγι" 

τἶνι 400. νηδὺς ἐλαιάεσσα. 

ἀ06. παρουσία. 

Σοφοκλῆς Ὀδυσσεῖ μιαινο- 

μένῳ" 
ἵν, 415. ἠμάλαπτεν. 

᾿ς 414, ὀρεκτός. 

Σοφοκλῆς Οἰδίποδ, ἐπὶ 

Κολωνῷ" 

γ85. 67]. μινύρεται. 

1106. ὦ. 

Σοφοκλῆς Οἰδίποδι 

ρώννῳ᾽ 

γ5. 240, χκατεύχεσθαι. 

ὄνου σκιώ. 

πάώγας. 

κατουλάδω. 



δ: 

87. 

991: 

Σοφοκλῆς 

ἴγ. 442. 

Σοφοκλῆς 

ἔγ, 450. 

461. 

Σοφοκλῆς 

ἔγ, 464. 

᾿Σοφοκλῆς 

ἵν. 475. 

Σοφοκλῆς 

ει. 

Σοφοκλῆς 

ἔτ, 498. 

Σοφοκλῆς 

ἴγ. 808. 

Σοφοκλῆς 

γα, Δ 78; 

268. 

002. 

677. 

692. 

7.2.2». 

θῦ, 

1164. 

Σοφοκλῆς 

ἴν. 649. 
062. 

Σοφοκλῆς 

[τ. 089. 

590. 

594, 

Σοφοκλῆς 

γ, ὅ99. 

Σοφοκλῆς 

Υ, μάγνον. 

μηχανορράφος. 

ῥαψῳδὸς κύων. 

Πηλεῖ" 

μὴ νόμισον. 

Πο ὰ ἐαυ: 

ξανῶ. 

ψό. 

Πολυΐδῳ᾽ 

παγκαρπίωα. 

Πολυξένῃ᾽ 

παράρρυμῶ ποδός. 

Ῥι,ζοτόμοις" 

διζοτόμοι. 

Σ κώδια 

οὐκ ἀψάλακτος. 

ΣΝ ἢ 

εὐωριάζειν. 

Τρ χέν αὐ" 

νωμέρτειῶ. 

ῥαίοιτο. 

ταναυφῇῆ: 

εὔειρον. 

ζύγαςρον. 

ἀδαγιός. 

καυρός. 

συμβαίνοντα. 

Τρωΐλῳ" 

σκαλιμή. 

σακοδερμίτης. 

ὠωσχώλην αἴρεις. 

Ἵ δ᾽." 

ἐρρηνοβοσκός. 

ἔχθημα. 

τἀυροφάγον. 
Ὑδροφόροις" 

ὄχος ᾿Ακεσσαῖος. 

Φιλοκτήτῃ" 
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Υ5, 44,͵ 

515. 

781. 

1001. 

1210. 

νώδυνον. 

ἀδηφάνον. 

πορσύνεται. 

ἐργωσείειν.. 

λιβάδα. 

Σοφοκλῆς Φιλοκτήτῃ ἐν 

ἜρΟΡΑ 

ἔν, 650. ζηλῶ. 

Σοφοκλῆς Φινεῖ;" 

[γ. 642. μάςακας. 

Σοφοκλῆς. Βτδσιηΐ. [ποριίὰ : 
ἔν. 686. 

801. 

881. 

884, 

886. 

898. 

905. 

904. 

908. 

907. 

908. 

910. 

916. 

918. 

919. 

922. 

928. 

924. 

995. 

920. 

950. 

938. 

958. 

9806. 

087, 

938. 

940, 

κυβευτήν. 

ἀγωνεύς. 

εὐορνιθίων. 

ζημίαν λαβεῖν. 

Λυδίᾳ λίθος. 

Κερβέριοι. 

λαπίττειν. 

λευγαλέα. 

ληκυθιςής. 

λίτρα. 

μαρίλη. ἃ 

μιαίνεσθαι. 

ξυνῶνα. 

ὀκριάξων. 

ὁλοσπάδες. 

ὀρθοκέρως. 

ὀρθόφρων. 

οὐκ ἐκφρῶσιν. 

οὐρᾶν. 

ὄφελμα. 

πτέρυγας. 

Ῥαικούς. 

ῥάχοισιν.. 

ῥειτά. 

ῥήτωρ. 

ῥυτῆρι. 

σωλώβην, σαλάμβ. 
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ἴτ, θ41. σείριον. 

944. σίκλος. 

949, τὸ θερμὸν τοῦ ὀὁβε- 

λοῦ. 

900. τριπαία. 

905. ὑψαυχεῖν. 

θὅ4, φαικῷ. 

9. φαρκῖδα. 

Σ χαρτιᾶται" 

συνέφηβος. 

Σπεύσιππος ἐν β' τῶν ὋὉ- 

 διοτήτων᾽" 

πηνίον. 

Στησίμβροτος" 

τυφλότερος σπάλακος. 
Στησίχορος" 

ἡλίβατον. 

πέποσχα. 

τρίᾳ Στησιχόρου. 

226 60: πάντ᾽ ὀκτώ. 

Στράττις Λημνομέδᾳα᾽" 

Ἑρμῆς. 
Στράττις Ποταμίοις" 

λίνον λίνῳ. , 

Στράττις Φοινίσσαις" 

ἴγ. ὅ. ὀπισθοτίλαν. 

5. κριδδέμεν. 

ά͵ λεβηρίς. 

ά͵ τυφλότερος λεβηρί- 

δος. 
Στρώττις. Βταρτηὶ. Ιηροτίᾶ : 

ἴγ, 1, πρασοκουρεῖς. 

12. σκνὶψ ἐκ χώρας. 

18. τρῶγες. , 

19. λελεπασμένον. 

Ἢ Συνἤθειφ" ; 

εὐημερίω. 

σκαιεμβατεῖν. 

ςρωτήρ. 

Συνήθως" 

εὐκρινής. 

καιρός. 

σῷ. 

Συρακόσιοι" 

Καλλικύριοι. 

Κιλλικύριοι. 

ποταγωγίδες. 

Σωκράτης. 6 60: 

κύνα. 

Ῥαδαμάνθυος ὅρκος. 

Σωκράτης ὨιἰδιοΓοα5 ἐν ιβ΄" 
Κύννειος. 

Σωτάδης" 

Σωτάδεια. 

Σώφρων" ὃ μιμογράφος τηθ- 
Ιηογᾶϊυγ ; Ῥηγίνους. 

ἔν. Αἢχ, 1. καρχαρίας. 

22. καταπύγων. 

26. λίτρα. 

. μωρότερος Μο- 

ρύχου. 

. κυπτάζουσιν. 

. κάρκαρον. 

. ξυήλην. 

. ὀγνκίαν. 

οὗ. 

. παμφάλυγσα. 

. σιληπορδεῖν. 

4 7.1 χδὲ 5 ἀν μα Ὁ ἈΠ ΠΣ 

ζυγός. 
Ταραντῖνοι" 

ῥήτρα. 

συνοίσειν. 

Οἱ Τέκτονες" 

κυμάτια. 

λυγῶδες. 



4 

προσαγώνσιον. 

Οἱ τελῶναι" 

σιρομάςης. 

Τέρπανδρος" 

μετὰ Λέσβιον ᾧδόν. 

ὄρθιον νόμον. 

Τερψίων" 

ἢ δεῖ χελώνης. 

θ0 

λιβρόν. 

μᾶγους. 

μῶϊμῶκον. 

προσίσχε, 

σέφϑησαν. 

σπεῖρῶ.- 

᾿ φαλαπείριον., 

τρανές. 

Τηλεκλείδης ᾿Αμφικτύοσι" ] Ἣ Τραγῳδία; 

τ. 4, σεῖσαι. 

Τηλεκλείδης Ἡσιόδοις" 

ἔγ, 2. χόγ χη. 

6. οὐδαμῇ. 

Τηλεκλείδης Πρυτάνεσι" 

ἔτ, 7. ῥανγδαίους. 

Τηλεκλείδης. Ἐταρτηθηῖΐα [ἡ- 
οοτΐᾶ : 

ἔν. 10. τευτάζειν. 

11. τάδ᾽ οὐ παρά. 
11. τῶν δυνατῶν. 

12. μέμφειραν. 

19. ἰβύ. 

20. λυχνοκῶσα. 

Φ1. σαβαρίχη. 

φῶ, σάθων. 

9.5, τερπότραμις. 

---.- μῶρον. 

ΤΥ 95: 

σωρδόνιος γέλως. 

τιμαϊος. ἀν ο δ) 

Καλλικύριοι. 

Τιμωαῖος ἐν τῷ δ᾽" 

κοινὰ τὰ φίλων. 

Τιμόςρατος Πῶραᾶκατα- 

θή κῃ" 

ζάγροι. 
Οἱ Τραγικοί" 

κλῇσαι. 

μονῳδίω. 

ὄσσος. 

οὐδὲν πρὸς τὸν Δ. 

7γαρίοιι5 ΑἨΟΉ ΨΉγ15 : 
ὑπάρχων. 

Ὑπερείδης" 

εὐημερίω. 

ζυγομωχεῖ. 

καττύεσθαι. 

κερωννύασι. 

λόγου χάριν. 

μώλωψ. 

ὀρθῆς δὲ τῆς. 

ὀρθὴν δ᾽ ἐντυγ χάνει. 

ὀχετόκρανα. 

ὀψαωρτυτής. 

πωραχειμάζοντι. 
πελαγίζειν. 

πρατήρ. 

πωλητήριον. 

ὑπέρα. 

Ὑπερείδης ἐν τῷ κατ᾽ ᾽Αρι- 

ςοφῶντος" 

μοιοχίδιον. 

Ὑπερείδης Ῥοδιχκῷ" 

προέπεσον. 

Φαίδων Σωκρατικὸς Ζω- 
πύρῳ" 

λογάρια. 
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Φανόδημος ἐν τῇ ε' ᾽Ατθί- ἔν. 1. καρηβαρῶν. 

δ: ἱ 55. ποῖ κῆχος. 

παρθένοι. 56. ἀδηφάνσοι. 

Φανόδημος ἐν ς΄". 51. ἕτερος. 

Τριτοπάτορες. ὅ8. ἠττημένα (ἐττ.)., 

Φερεκράτης Αὐτομόλοις" 59. εὐημερίαν. 

τ. 11. σασσυδί. 40. καθηγεῖσθαι. 

12. ςραγγαλίδες. 41, κάπνοι. 
Φερεκράτης Τραυσίν" . 42, Κιλλικῶν. 

ἴγ, 2, περιςερόν. ἀδ, λάσανα. 

'Φερεκράτης Ἰπνῷ" ἀά, ληκῆσαι. 

ἴγσ. 2. ὑσώβολον. ἀάε,ε͵ ληκούυμεσθα. 

Φερεκράτης Κοριωῶννοῖ᾽" ἀδ. μητρίδα. 

ἔτ, 7. ὑοσκυαμᾶν. 406, ναικισήρεις. 

15, τοῦ. - . 47, πλατιάσαι. 

Φερεκράτης Κραπατάλοις" 48, ῥυπαίνω. 

ἔν, 4, κίκκαβος. 490, σκίρον. 

16. νωτοπλῆγα. 0. σκιτών. 

16, φίλιος. 01. σκόνυζαν. 

20. ὀβολοῦ χίμαιρα. 2. σόφισμα. 

Φερεκράτης Λήροις" ὅδ. ςρωτηγίς. 
ἔτ, 1. ὄχθοιβος. 4. σφῆκες. 

2. κυντερώτατα. δῦ. τευτάζειν. 

Φερεκράτης Μεταλλεῦσι" ᾿ς ὅθ. τραπέμπαλιν. 

{:. μεταλλεῖς. 7. τραύξανα. 

ἔγ. 8. εὐθὺ Λυκείου. ὕ8. ὑφόλμιον. 

Φερεκράτης Μυρμήκαν θρώ- ὕ9. ὕφος. 

ποις" 60. φῖτυ. 

ἴγ, 7. τεθολωμένος. 61. φοβερός. 

Φερεκράτης Πετάλῃ᾽ 70. καρκίνοι. 

ἴγ, 0, λωκπατεῖν, ' 95. πρωπέρυσιν. 
Φερεκράτης Τυραννίδι" Φερεκύδης" 

ἔτ. 1. κόγχην. Ὕγης, 

Φερεκράτης Χείρωσι" Φιλωργίδης" 

ἔτ, 1, νιγλάρους. Φιλωργίδης. 

Φερεκράτης. Βταάρστηϊ. ἱποοιία: 5 Φιλήμων ᾿Αρπαωξομένῳ᾽ 
[τ.11. συηνία, ἵν, 1. μωττύης.. 

14, ἤϊα. ᾿ ὅ. νωκοτίλται. 



Φιλήμων Ἐφεδρίταις" 

ἔν. 1. σαλαιςή. 

Φιλήμων Ἥρωσι" 
ἔτ. 1. ὑπέρου περιτροπή. 

Φιλήμων Νυκτί" 
ἔν. 1. τηνάλλως. 

Φιλήμων Παγκρατιαςῇ" 

ἤν" 1. σροὶ 

Φιλήμων Σαρδίῳ" 

ἵν. 3. τριτημόριον. 

Φιλήμων Ὑποβολιμαίῳ" 

ἤν. οι κξον εῖοῦ.. . 

Φιλήμων. Ἐταριηθηῖΐα [ηοϑγϊᾶ: 
ἔν. 81. κατιλλώπτειν. 

52. μῦς λευκός. 

95. ὄνος εἰς ἄχυρα. 

95. σαυτὴν ἐπαινεῖς. 

190. θυρσόν. 

126. ὀκτώπηχυς. 

Φιλιππίδης ᾿Ανανεώσει" 

ἔν. 4, ψωμοκόλακες. 

Φιλιππίδης Φιλαθηναίῳ" 

ἔτ. 1. συκάμινα. 

Φιλιππίδης Φιλάρχῳ᾽" 

ἴγ, 1. μακρὸν ποιῶ. 

Φιλιππίδης. Ἐταση. [η0.Ψ: 

ἵν. 11. λυχνοῦχον. 

12. παιδισκώριον. 

Φιλόχορος" 

Ἑρμοκοπίδει. 

κρηπίς. 

νηφάλιοι θυσίαι. 

νηφάλιω ξύλα. 
οἱ νομοφύλᾶκες. 

ὁμογώλακτες. 

ὀργεῶνες. 

πομπεία. 

σεισάχθειδ. 
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τετράδι γέγονας. 

τρικέφαλος. 

Τριτοπάτορες. 

Τριτοπάτωρ. 

Φιλόχορος ἐν τῇ πρὸς ΓΑλυ- 

πον ἐπιςολῇ᾽ 

τροπηλίς. 

Φιλόχορος ἐν τῷ περὶ ἡμε- 

ρῶν" ΄ 

τρίτος κρατήρ. 

Φιλόχορος ἐν τετραπόλει" 

Τιτανίδα γῆν. 

Φιλύλλιος Φρεωρύχῳ" 

τόρος. 

Φιλύλλιος. Ἐτασιηὶ. [ποοτίᾶ: 
ἴν. 19. μετάκερας. 

Φιλωνίδης. Ῥταρτῆς. ᾿πορίὰ: 
ἴν. 4. ὀξίνην. 

Οἱ Φρεωρύχοι" 

τόρος. 

Φρύγες" 

εὐοὶ σαβοί. 

ζέτνα. 

κύβηβος. 

Λιτυέρσαν. 

Φρύνιχος ἘΦιάλτῃ" 
ἴγν. 2. ἐφιάλας. 

Φρύνιχος Μονοτρόπῳ" 

ἔν, 12, παρθένοι. 

Φρύνιχος Μύςαις" 

ἴγτ. 1. τευτάζειν. 

Φῥύνιχος. Ἐταρῃηθηΐϊα [ποθΥ- 
ἰὰ : 

πότις. 

σφηκῶσαι. 

τριάκοντα. 

φανόν. 

ψόθος. 
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Φύλαρχος" ὀκλάξ. 

οἰκουρὸν ὄφιν. δριμενῶ. 
Φύλαρχος ἐν Γ᾿ ὁρός. 

τιάώρα. ὀσφραίνεσθαι. 

Φύλλις ὃ μουσικός" οὐρητιῶν. 

σκολιόν. οὐσίαν. 

Φώτιος" Ἔγώ" ὀψώνιον. 

ἑωλοκρασία. παράκλητος. 

Ζάλμοξις. πέζα. 

τριτημμόριον. ἡ πλειςοβολίνδα. 

τρύχνον. πρωπέρυσιν. 

Φώτιος" εἴρηται ἐν ἑτέροις" ῥαθυμεῖν. 

ἰαμβύκη. ῥάφανος. 

Φώτιος" Ἡμεῖς" σέρφοι. 

ἐρανιςάς. σκάώλοψ. 

ἐρυγγάνειν. σκῦλα. 

ἔφηλον. σπωρτοπόλιον. 
ἤδη. σπεύδειν. 

Ἡρακλεώτης λίθος. ςαλαγιόν. 

κάβαισος. ς γμήν. 

κακκάβη. ςοιβήν. 

κωρδιώττειν. ςολήν. 

κλαήσει. τραγήματα. 

κνηκίδας. τροφή. 

κυλοιδιᾶν. ᾿ς ὑπηνέμια. 

κωπῆρες πλοῖον. ὑςέρῳ δεκάτη. 

λεκάνη. φαῦλον. 

λιγαίνειν. ψωμός. 

λίςριον. ὧδε. 

λογγάσω, “ Φώτιος" κοινῶς 
μά. πομπή. 

μαγγανεία. Φώτιος" νῦν" 

μαῖαν. ἱςιωτόρια. 

μορμώ. ᾿ κέραμον. 
Μουνυχιών. κύβηβον. 

ξυήλην. λωμπτήρ. 

ὀδός. λουτρά. 

οἰκείων. νωύκραροι. 
λ8 



γαυκραρία. 

ὀβολός. 

ὀρχήςρα. 
Σαρδαναπάλους. 

, σκαφεῖον. 

σκιωγράφος. 

Φορεῖον. 

Φώτιος" οἱ πολλοί" 

κῷος: Α 

ὀξίνη. 

πατᾶνιῶ. 

σχολή. 

τηθαλλαδοῦς. 

γιὰἀ6 ἴῃ Βίος, Νεώτεροι, 

Συνήθειω, Χρῆσις. 

Χαιρήμων" 
ν᾽ 

ὑπάρχων. 

Χαμαιλέων ἐν τῷ περὶ 

Θέσπιδος" 

οὐδὲν πρὸς τὸν Δ. 

Χάρης" 
ἤ δ᾽ ὅς. 

Χάρων ὃ Λαμ ψακηνός" 

κύβηβος. 

ὁςακός. 

Χο λων: 

τὴν κατὰ σαυτὸν ἑλοῦ. 

Πα 

σωθρόν. 

Χοιρίλος ὃ Σά μκιοδ' 

Σωμιωκὸν τρόπον. 

 ΦΤΥΧΝ 

σησαμῆν. 

ὦ Ἥρακλες. 

Χρησμοί" 
ἐς κόρακας. 

Χρύσιππος" 

ἔσχατος Μυσῶν. 

εὐγενέξερος Κόδρου. 

μελαμπύγου. 

μετὰ Λέσβιον ᾧδόν. 

μέτρῳ ὕδωρ. 

μητρανγύρτης. 

πάντα λίθον. 

πάντα ὀκτώ, 

Πύθια καὶ Δήλια. 

Ῥοδίων χρησμός. 

Σέρειφον. 

τὴν κατὰ σαυτόν. 

ὑμεῖς ὦ Μεγαρεῖς. 

μέντοι. 

Χρύσιππος περὶ χρησμῶν" 

γεοττός. 

Ὦ,,δαί" 

ἰάλεμος. 

ἴακοος. 

ἴθυμβος. 

ἱμαοιδός. 

ἱμαῖος. 

ἴουλος. ᾿ 

λιτυέρσαν. 

λιτυέρσης. 

μεθύμνιον. 

μονῳδία. 

νόμος. 

ξυναυλία. 

παρίαμβοι. 

Πολυμνήςειᾶ. 

᾿Ωριν ένης ἃ (θη688. 8. 21: 
σύμβολα (Υ0]. Π]. ρ, 569). 
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ΙΝΌΕΧ ΟἸΟΝΒΑΒΌΜ ἨΟΜΕΒΙΟΛΆΌΝ. 

2 

ἘΠῚ 

1ὃ 

14 

24 

Ὁ 

97 

40 

40 

42 

48 

80 

ὅ1 

52 

θὅ 

66 

72 

81 

δῦ 

86 

μυρία. 

ἠἡτίμησεν. 

λυσόμκενος. 

ςέμμα. 

ἥνδανε. 

ἠρᾶτο. 

κλῦθι. 

πίονα. 

κατὰ πίονα. 

τίσειῶν. 
9 ἢ 

ἰόν. 

ἐπῴχετο. 

ἐφιείς. 

συραί. 
ΕῚ ! 

ὀνειροπόλος. 

κνίσης. 

μωντοσύνην. 

πέψῃ. 

θεοπρόπιον. 

μά. 

θεοπροπία. 

κρήγυον. 

οὐπώποτε. 

προβέβουλα. 

ΤΙ ΑΓ Τ᾽, 

Α, 122 φιλοκτέανος. 

ι94 
126 
141 
149 
157 
169 
174 
186 
910 
φ 5 
Φ 98 
284 
2838 
φ46 
448 
979 
286 
292 
998 
501 
219 
515 
514 

ξυνήϊα. 

παλίλλογα. 

οὔθαρ. 

κερδαλεσῴρων. 

σκιόδεντῶ. 

Φέρτερον. 

λίσσομαι. 

ςυγεῖ. 

λῆγε. 

οἰνοβωρές. 

τέτληκας. 

“μά. 

Φορέουσι. 

πεπαρμένον. 

ἡδυεπής. 

σκηπτοῦχος. 

(μοῖρα. 

ὑποβλήδην. 

οὐτιδωνός. 

μελαίνῃ. 

ὑγρὰ κέλευθα. 

λυμαίνεσθαι. 

λύμωτα. 
28 κ 



Α. 828 

501 

559 

982 

429 

458 

456 

ἠἀΛλ8 

474 

474 

479 

481 

482 

510 

514 

521 

Ὁ26 

ὉδὉ 

67 

567 

5609 

Ὁ76 

081 

5960 

Β. 2 

12 

2ή 

σά 

99 

“ 

4 

ὉὉ 

08 

70 

“5 

“ἢ 

81 

οὖ 

δ ͵ 

ἱκέσθην. 

ὀρεγνύς. 
ς , 

ομυ  χλη. 

ἧκε. 

εὐὔζωνος. 

ὅρμον. 
εὐνάς. 

ἐύδιμητον. 

τίοντες. 

μέλποντες. 
“ 

ἵει. 
- ͵ 

ἷς ἰον. 

ναῦς ἰοῦσα. 

τίσωσιν. 

γημερτές. 

γειΚεῖ. 

πολινάγρετον. 

παρείπη. 

ἀάπτους. 

ἄαπτον. 

καθῆςο. 

ἦδος... 

ςυφελίξαι. 

κύπελλον. 

εὗδον. 
πανσυδίῃ. 

παννύχιον. 

μελίφρων. 

ςονωχάς. 

ὀμφή. 
νηγώτεον. 

ἠρτύνετο. 

ἄγ χιςα. 

ἥ. 

ἡ θέμις. 
ἠμαθόεντος. 

νοσφιζοίμεθα. 

ἰλαδόν. 
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Β. 117 

.12Ὁ 

129 

1560 

198 

105 

109 

2ρ0ρ4 

214 

217 

219 

219 

229 

50 

241 

206 

266 

267 

270 

219 

287 

287 

289 

295 

298 

299 

512 

518 

925 

540 

οὔθ 

909 

506 

572 

510 

480 

990 

402 

κώρηνα. 

ἐφέςιοι. 

πλέας. 

ναίουσι. 

σπάρτα. 

οὐρούς. 

νῶτα θαλάσσης. 

κοίρανος. 

οὐ κατὰ κόσμον. 

Φολκός. 

Φοξός. 
λάχνη. 

οἴσει. 

πέπονες. 

μεθήμων. 

κερτομέων, 

ἰδνωθείς. 

σιῶδιξ, 

λωβητῆρα. 

ἔσχε. 

ςείχοντες. 

ἱππόβοτος. 

νεῶροί. 

πολυζύγῳ. 

κενεόν. 

ἠέ. 

πετάλοις. 

ἔφηνεν. 

ὀψιτέλεςον. 

μήδεα. 

ὑπερ(μενέα. 

φαίνων 

κατὰ σφέας. 

συμφράδμονες. 
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182 

πενταέτηρον. 

πρηνές. 

πρῆσαι. 

θύρετρα. 
[ ! 

βωγῶλεον. 

ἥφαιςος. 

ϑυσάνοις. 

κλαγγηδον. 

ἔσπετε. 
3 , 

ἐς ἐ. 

ὀνομήνω. 

πολύκνημον. 

περιτελλομένων. 

πηρός. 

τριχθώ. 
3 3:-. ἢ 

- εὖ εἰδότες. 

ὕδρου. 

ἱμερτός. 

κωλλίρροον. 

ὠΐγνυντο. 

ὀρυμωγδός. 

περίδρομος. 

ςείχειν. 

ἴσαν. 

βεοειδής. 

κεραόν. 

παλίνορσος. 

κέρδιον. 

κατ᾽ αἶσαν. 
ὁππότερος. 

ἴσχεσθαι. 

παλαμάων. 

ὀθόναις. 

ἰοῦσαν. 

τέτηκα. 

κυνώπιδος, 
ἠγάσσωτο. 

μοιρηγενές. 

487 

102 

126 

198 

156 

1508 

161 

166 

ὀλβιοδαίμων. 

Σαωγγάριος. 

ςέρνοις. 

κτίλος. 

ζάκοτον. 

πύξ. 

τίνειν. 

ςόμαχος. 

πηκμήνειῶν. 

τλήσο(αι. 

ἵππουριν. 
καθύπερθεν. 

πολυδαιδάλου. 

ἡρήρειςο. 

ἱπποδασείης. 

ὀχεύς. 

νεκτάρεον. 

νεκτωρέου. 

ὠεθείω. 

μητίσοικαι. 

παραβλήδην. 

τέρπεσθον. 

ὀϊόσιενος. 

ἥσθην. 

θεῖναι. 

μόγῳ. 
μεγαίρω, 

πρεσβυτάτην. 

ὑπείξομεν. 

κωτέθορεν. 

συνωγείρων. 

πρωτόνονος. 

ὀξυβελής. 

ζῶμα. 

προςήσῶς. 

δρκίον. 

ὀψέ. 

ὑψίζυγος. 
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195 

214 

21 

24δ 

287 

272 

274 

91 

947 

9570 

9581 

591 

585 

41 

421 

ἀδὅ 

. 488 

480 

ἀδ 

478 

4860 

)18 
51 

96 

ἀ7 

02 

06 

70 

148 

102 

174 

202 

208 

208 

202 

282 

284 

4δ8 

μίτρα. ΕΗ 

ὄφρα. 

ὄν κοι. 

ζωςήρ. 
τεθηπότες." 

τίω. 

πωρῴχετο. 

νέφος. 

τείρει. 

πύργοι. 

ὀπιπτεύειν. 

παραίσιῶ. 

σήματα. 

θεῖεν. 

ἕψεται. 

ταλωσίφρονα. 

πολυπάμων. 

πολύκλητοι. 

οἰμωγή. 

μισγάγκειαν, 

θρέπτρα. 

ἴτυς. 

θυμαλγέα. 

πλωτά. 

ἠϊόεντι. 

ἤριπεν. 

τεκτήνατο, 

κύς!ν. 

πύκα. 

μετῴχετο. 

ξύλοχος. 

ἔφες. 

Φορβή. 
ἤγειρα. 

τῷ ῥα. 

μῆτι. 

πτάμενος. 

κεγνεών. Ὁ Ζ, 

289 

«508 

508 

918 

522 

929 

981 

401 

402 

4160 

ἀ29 

ἀἀ49 

ἀθῦ 

021 

000 

8 

6089 

601 

702 

708 

ἐν ῥ᾽" 

726 

780 

745 

700 

714 

718 

718 

7960 

850 

851 

854 

8898 

872 

882 

8860 

887 

19 

ὠᾶσαι. 

ἰσχίον. 

ῥινόν. 

πτύγμῶ. 

φλοίσβου. 

καρτερώνυχας. 

τιθέντες. 

ὀδυνήφατος. 

ἠκέσατο. 

ὀμόργνυσι. 

ἱμερόεντῶ. 

τεῦξαι. 

ἐς τί ἔτι, 

ἰωκάς. 

ἡβήσαντες. 

κύμβακος. 

θυμολέων. 

μαιμώωσῶ. 

σύθοντο. 

μεμηλώς. 

κύκλα. 

πλῆἥμναι. 

λέπαδνα. 

φλόγεα. 
ὕπατον. 

ῥοάς. 

τρήρωσι. 

Ἰθματα. 

ἔτειρε. 

τύψον. 

τυκτόν. 

δμιλεῖ. 

Φήγινος. 

νεμεσίζει. 

μῶργ αἰρει. 

νεκᾶδες. 

τυπῇσι. 

ὑφηνίοσος. 



Η. 

26 
46 
48 
89 
90 

101 
111 
117 
152 
153 
134 
153 
168 
169 
169 
169 
182 
19ὅ 
203 
241 
251 
268 
280 
286 
881 
841 
867 
818 
419 
450 
488 
607 
ὅ11 
δ15 
618 
13 
26 
39 

ὑποκυσχιμένη. 

ζώγρει. 

πολύκμητος. 

οἴξχσα. 

πέπλον. 

ἰσοφαρίζειν. 

τηλεκλειτοί. 

σφυρά. 
μαινομένοιο. 

τιθήνας. 

θύσθλα. ΄ 

κέρδιςος. 

σήματα. 

πίναξ. 

πτυκτῷ. 

θυμοφϑόρα. 

πυρὸς μένος. 

νέμοιτο. 

κατέδων. 

ἐφῆπτο. 

ἡπιόδωρος. 
! 

πεπαλώνίζενος, 

μετελεύσομαι. 

μολοῦσα. 

θέρεται. 

μέτειμι. 

ὑπότροπος. 

μυρομένη. 

ἔχεεν. 
παρακοίτης. 

μμοῖρῶ. 

κροαίνων. 

ἤθη. 

ἠλέκτωρ. ἡ 

ἠθεῖος. 

ςεφάνη. 
ἑτεραλκέα. 

οἰδήεν οἷος. 

70 

82 

87 

[10 

129 

145 

144 

198 

207 

202 

282 

592 

946 

407 

410 

45 

ἀδά 

470 

31 

47 

66 

80 

122 

181 

250 

28! 

286 

2598 

200 

204 

281 

298 

511 

942 

507 

407 

18 

ἀν 

ἴτω. 

οἴσω. 

ὀψινόνων. 

μετά. 

πτώσσοντες. 

ςεινωπῷ. 

ὑποφόθάς. 

νήϊδα. 

περιέσσατο. 

τιρήδην. 

τελέθει. 

κυχλήσομεν. 

τΤετρη χυῖα. 

ὑποκρίνοντωι. 

μειλισσέμεν. 

λυκόφως. 

κριτός. - 

θάλεια. 
Ἕ: 

ὕπατε κρειόντων. 

πολυπίδακα. 

ὄφρα. 
“Ψ . οὖρος. 

ὑπερώησαν. 

μνημοσύνη. 

ὁπότε. 
᾽] 

ἔσθοντες. 

ἀᾶσαι. 

οὗ μὲν δύ. 

πανομφαίῳ. 

πάρος. 

φίλη κεφαλή. 

σπεύδειν. 

παρέσφηλεν. 

ὀπίςατον. 
, 

συλώρτδο. 
,ὔ νεμεσίζει. 

πῇ μέν. 

μέριερῶ. 



ἠοῦς" 
τάρταωρος. 

πόρκης. 

παρά σφισιν. 

οἴκοθι. 

πρωθύβας. 

θεόδιητος. 

λόχος. 

νήνεμος. 

πρώονες. 

θέμις. 

ὑποδεξίη. 

Φέριςον. 

τηλύγετος. 

πολύρρηνες. 

μεταλλήξαντι. 

ζωρότερον. 

ῥάχιν. 

φϑθίσθαι. 

ποιήεσσαν. 

μάςακα. 

ἤλασεν. 

νήεον ὕλην. 

ἔρρων. 

ἐρρέτω. 

ὀϊσθείς. 

ἔται. 

προδόμῳ. 

ἔσβη. 

ὑπέρθορον. 

τηλύγετος. 

πάσασθαι." 

ῥυσαί. 

πωραβλῷῶπες. 

λοιβή. 

σθεναρός. 

φύάνει. 

κρινά(μενος. 

ἦν; 

121 

102 

158 

157 

178 

197 

20 

208 

274 

990 

501 

989 

386 
418 

ἀδά 

ἀπ 7 

480 

490 

Ὁ 28 

Ὁ 70 

10 

24 

προθέλυμνα. 

θηρήτορας. 

οἰδάνει. 

πρόχνυ. 

ἠεροφοῖτις. 

κήδειν. ᾿ 

ὑπωρόφιοι. 

σμύξαι. 

κατέλεκτο. 

σβέσαι. 

γιφετός. 

πυρά. 

προθελύμνους. 

ὑψόθι. 

σημαίνει. 

ὀρφναίην. 

ὠεθίει. 

ὑπὸ κρωσίν. 

σαυρωτῆρσιν. 

λὰξ ποδὶ. 

ξυροῦ ἀκμῆς. 

ἤϊσων. 

τολίἥεντι. 

καταϊτυξ. 

ἐρωδιὸς. 

κυνέῃ. 

κεμάς. 

καταθύμιον. 

κατ᾽ ὀρῴφναίην. 

ἐσχάραι πυρός. 
νεήλυδες. 

θείειν. 

ὀΐεσσι. 

μετόπισθεν. 

θορών. 

λόφος. 

ζωννυσύαι. 

οἶκοι. 



20 
27 
δά 
θθ 

70 
10 
160 
168 
172 
224 
956 
990 
807 
880 
392 
89 
494 
439 
ἀ4δ1 
477 
835 
ὅδ4. 
586 
559. 
569 
5600 
630 

θ54 
θθά 
671 
θ8ὅ 
713 
121 
50 
787 
793 
796 
811 

κυάνεοι. 

ἶρις. 

μυδαλέας. 

ςεροπή. 

θορόντες. 

μόσχον. 

ὄχεα. 

ἱέμενοι. 

μολών. 

μητροπάτωρ. 

ἀᾶσαι. 

ὑπέρτερον. 

τρόφι. 

παρθενοπίπας. 

τίθησι. 

οἰωνοί. 

πρότμησις. 

καίριον. 

ὑπαλύξας. 

λωρόν. 

κλῶν γή. 
ςείβοντες. 

ῥαθάμιγγες. 

νωθής. 

κείρει. 

λήϊον. 

ὄψον. 

πελειάδες. 

κήδεται. 

νεῖκος. 

λιγαίνων. 

νεώτη. 

νεῖκος. 

φαέθων. 

πρεσβύτερος. 

παρειπῶν. 

προέτῳ. 

νότιος. 

Ν, 

σχήσουσι. 

φϑθίσονται. 

δμιλαδὸν. 

σχήσειν. 

διωόσε. 

ὗε. 

Φιτρῶν. 

ἠϊόνα. 

πυργηδόν. 

κρημνοί. 

παλίωξις. 

πένταχα. 

σχήσεσθαι. 

ὑψικάρηνοι. 

πρυμνήν. 

νιφάδες. 

μύλακες. 

θεοπρόπος. 

πρὸς Ἠῶ. 

ζόφον. 

οἰωνός. 

πώτρης.. 

ὅ θέλγει. 

κρόσσᾶς. 

ςήλας. 

προβλῆτας. 

πίονα. 

σχόμενος. 

ἱμέμονα. 

τῇδε, 

οὖρος. 

ὀκλίζειν. 

θχιρούς. 

ὀχῆες. 

ῥιπῆς. 
ὑπώπια.. 
κευθμῶν. 

πέδαι. 
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78 

.108 

108 

121 

128 

186 

157 

198. 

168 

192 

198 

212 

288 

202 

281 

281 

282 

28 

288 

599 

591 

409 

ἀθά 

001 

64 

Ὁ07 

618 

686 

720 

796 

798 

820 

829 

890 

8 

16 

9.7 

σκηπάνιον. 

μαιμῶ. 

θώων. 

ἤϊα. 

μεθημοσύνη. 

λαοσσόος. 

προὔτυψαν. 

ὀλοοίτροχος. 

ςεφάνη.. 

οἰσόμενος. 

ὀμφαλόν. 

καρχαρόδους. 

ἰψνύη. 

μέλπηθρα. 

μετ᾽ ἐμέ. 

ὠετοκλάζει. 

ἵζει, 

πατάσσει. 

ταρβεῖ. - 

τυπεῖσιν. 

φθισίμβροτος. 

γεηκές. 

κωρφαλέον. 

κῆδος. 

περιςαδόν. 

σκῶλος. 

μετασπόμενος. 

ἐφίκοντο. 

φαιδιμόεντες. 
πωαρωρρητοῖς. 

πέδον. 

παφλάζοντα. 

θάρσυνος. 

ταὠλάσσῃς. 

λειριδεντα. 

περιωπή. 

πορφύρει. 

ὀψείοντες. 

129 

142 

172 

172 

176 

181 

182 

18ὅ 

214 

2176 

ΟῚ 

501 

917 

947 

. 541 

948 

9 

987 

41 

{95 

16 

17 

22 

42 

96 

10 

170 

ι8ῦ 

191 

270 

549 

989 

410 

412 

498 

δ0ά 

12 

σκοπιάζων. 

πυροφόρος. 

σιφλώσειεν. 

τὸ ῥα. 

τεθυω μένον. 

πεξάμενος. 

ζώννυται. 

λοβός. 

τρίγληνα. 

κεςὸν ἱμάντα. 

μωρμωρέην. 

κικλήσκουσι. 

πρυμνώρειᾶν. 

ἡἠρασάμην. 

νεοθηλής. 

ποίην. 

ἐρσήενταω. 

κῶμα. 

ἰσχάνει. 

ςρόμβος. 

θέμεθλα. 

κακορραφίαι. 
ἱμάσσω. 

παραςαδὸν. 

πημαίνει. 

ὠετά. 

ἰάνθη. 

πτῆταοι. 

ὑπέροπλον. 

παλλομένων. 

ἡλίβατος. 

μητίσομαι. 

νωύμακχα. 

ςάθμη. 

ὑποθημοδύνη. 

μινύθει. 

ἤ. 
ἡηραςεύεσύαι. 
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Ο. 529 ἤρκεσεν. Ρ. 827 ὑπὲρ θεόν. 

94 θέλγει. 550 ὑπερδέω. 

6057 ἴσχε. 410 ἐὐκλεές. 

677 ξυςὸν. ἀθά ἱερῷ. 
693 ἴδθυσεν. 469 νηκερδής. 

40 κεκλιμένος. 71 οἷον. 

ὅ μελάνυδρος. 61 παλαιψενές. 

ὅ9 μετανάςης. 572 λαρόν. 

Ἴ8 περιάγνυται. 632 ἰθύνει. 
106 φάλαρα. 676 πτώξ.- 
159 φοινός. - ᾿ 6088 κυλίνδει. 

162 φόνος ἔρευσεν. 696 ἔσχετο. 

168 περιφένεται. 760 περί τ᾽ ἀμφί τε. 
180 παρθένιος. Σ. 28 ληΐσσατο. 

ῷ9ήά. οὖλον. 114 ὀλετῆρα. 
δῦ ὑποφῆται. ᾿ 209 ςυγερῷ. 

294 ἡμιδαής. 211 πυρσοί. 

ὅ04 προτροπάδην. 256 φερέτρῳ. 
561 ῥοῖζος. 240 μέδεσθαι. 

θ9ὕ παλιμπετές. 288 μέροπες. , 

598 ποινήν. 519 σκύμνος. 

4ἀλ1 πεπρωμένον. 5952 καθέξει. 

ἀ710 κρίζει,. 401 πόρπη. 

475 τανύηκες. 401 κάλυκας. 

487 μετελθών. 407 ζωάσνριω. 

642 πέλλας. 410 πέλωρ. 

784 σκαιῇ. 418 λάρναξ. 

747 τήθεα. ἀιῦ λαχνήεντω. 

Ἴ09 πάταγος. ἀθ μελόντων. 

812 ἐφῆκα. 471 εὔπρηςον. 
820 πσῖδαξ, ᾿, 48θ ὑάδες. 

Ὁ κινυρή. 501 ἱέσθην. 

19 ὑπέρβιον. ὅ01 ἵςορι. 

ὕὉ2 σπλοχμοί. 0 ἱεροφώνων. 

112 σαχνοῦται. 619 ὄλιζον. 

211 ὑάλιος. 529 μηλοβοτήρ. 
487 σφέτερον. 552. ἵκοντο, 
222 σφετέρῳ. Ὁ κυδοιμός. 



ὄνος. 

ἔχοντες. 

ἤμων. 

ὄνος. 

Φορῆες. 

σκαίροντες. 

ςεφάνη. 

ταμίαι. 

θεράποντες. 

μογοςόκος. 

ἠλιτόμηνον. 

ὁρῷτο. 

ὀλεέσκει. 

ἵλεω. 
τίνυνται. 

κηδείους. 

μείλιχον. 

λινύφωνος. 

σύριγγος. 

ζεύψλη. 

Θέμιςα. 

πολυπτύχου. 

Ἥφαιςος. 
νηκούςησεν. 

κελωδεινή. 

οἰνοποτάζων. 

διυήγυριν. 

σίντης. 

ςένει. 

κερτόμιος. 

ὄψις. 

ψύξασα. 

τύψας. 

ὄρπηξ. 

μινυνθάδιον. 

ἠώς. 

ἠώς. 

περιδέξιος. 

οἴδιμα. 

θύων. 

κυκώμενος. 

οἴμησεν. 

ὀχετηγός. 

μάκελλα. 

κελαρύζει. 
ἐρχθέντα. 

ἔσχεν. 

μόθος. 

μορμύρων. 

νεοωρδέα. 

λωτός. 

κά κῶνον. 

θέλειν. 

μιαιφόνος. 

πέλεθρα. 

τλήμονος. 

πολυγηθής. 

τελέθουσι. 

ςροφάλινψψι. 

πορφύρει.. 

λαθικηδέα... 

ὑπόσοωμαι. 

ἴκελος. 

οἴμησεν. “ 

πελειάδες. 

περιδινοῦντῶι. 

ὀλοφύρεται. 

κερδοσύνη. 

ὑπάλυξις. 

πτῶκα. 

λαυκανία. 

σφάραψον. 

τέῤναθι. 

ὀφρυόεσσα. 

πάλλει. 

κεκρύφαλον. 



μῦς 

τυτθὸν. 

μελεδήματα." 

σορός. 

τετριγυῖα. 

λόχμη. 
͵ [γι 

γήεον υλην. 

ξανβθήν. 

λιτανεύει. 

ἰλαπίνας. 

ὑσίσχεται. 

ἑρπύζων. 
ς 

ἑωσφόρος. 

κίδναται. 

τορνώσασθαι. 

οὔδεϊ. 

γύσσα. 

ὕςατος. 
μετά. 

ῥωχιμός.. 
ἰνδάλλεται. 

τέρμα. 

λαβραγόρην. 

περιδώμεθα. 

κατω(αδόν. 

πανύςατον. 

θεῖα. 

ζῶμα. 

τετρίγει. 

σμώδιγγες. 

σφῆλαι. 

κώληπα. 

πηνίον. 
ὄνθος." 

μέλεος. 

σόλον. 

καλαύρωψ. 

ἡμιπέλεκκα. 

μήρινθος. 

τρήρωνα. 

οἴσεται. 

κελάδησων. 

σπερχόμενος. 

πανδωμάτωρ. 

μολύβδαινα. 

ἔσύος. 

δὶς. 

ταρβεῖ. 

ποιυπόν. 

φειδήσεται. 

ἔφυρον. 

πείρινθα. 

θυοσκόοι. 

κηδήσοντες. 

οἴκοι. 

κοτηφόνες. 

ζυγόδεσιοον. 

ἱξωρ. 

ταμίης. 

περκνός. 

μορῷφνόν. 

ὑπηνήτῃ. 

δμωρτέων. 

ς υροί. 

γηδύς. 

Φοιτᾷ. 

σίτου. 

ςορέσαι. 

ἐφύπερθε. 

'ἐρσήεις. 

ἤπιος. 

πέφρικα. 

λάρναξ. 



ἤποθεν. 

τίσις. 

μεθήσειν. 

μολπή. 

σχῶών. 

σόθι. 

μετά. 
τρύχουσι. 

πήληκα. 

σφέτερα. 

ὑποθήσομαι. 

λήσοιμαι. 

καθίκετο. 

ὄρνυται. 

ὑψαγόρης. 
ἐρέσθαι. 

περίσκεπτον. 

πρωθήβης. 

ἰλαπινάζω. 

κειμήλια. 

ἐυπλοκαμεῖδες. 

λώϊον. 

θωή. 

τελέει. 

ἵετᾶι. 

μογήσας. 

ἱερή. : 

ΤῊ 

λίμνην. 

τελευτῆσαι. 

ὠειλισσέμεν. 

θείειν. 

μετρήσωντες. 
φίλα. 

πυῤάψρην. 
τένοντας. 
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ΟὨΌΥΒΒΕ ΑΕ, 

ἌρΌσ σα ῥηξήνορες. 

ὀτρηρός. 

ἡλακάτη. 

γηπενθές. 

κατὰ δὲ Φρόνιν. 

θεοείκελος. 

ὑποδιμώς. 

νομεύς. 

τολυπεύειν. 

ἐχθόμενος.. 

Ἠλύσιον. 

λειμών. 

ἱππήλωτον. 

ἧς. 
εὐήνορῶ. 

τυκτὸν. 

κεκασμένον. 

ἤραρε. 

ῥεῖα ζώοντες. 

πετρήεσσα. 

ἠώς. 

ὀδμή. 

ςειλειόν. 

τέρετρον. 

τορνώσασθαι. 

κώρυκος. 

ἵμασεν. 

σπιλάδες. 

πάγοι. 

παραπλῆγας. 

παλιρρόθιον. 

προχοαί. 

ζείδωρον. 

διωόθεν. 

ἔφυν. 
ζῷῶςρα. 



Ι, 

ἀ0 σλυνοί. 

45 πέπταται. 

Οὔ μέμηλεν. 

16 κίςη. 

11ὅ μετά. 

121 ὑόμενος. 

1601 σέβας.΄ 

168 τέδηπα. 

175 τῇδε. 

281 ὑακίνθινον. 

255 ἴδρις. 

280 πολύευκτος. 

292 γάει. 

500 ἡγήσαιτο. 

8 θαλαμηπόλος. 

20 κάλπις. 

58 μετ᾽ ἴαχνιῶ. 

11 ὄγχναι. 

126 περκάζει. 

120 ἵγσιν. 

75 νεῖκος. 

80 οὐδός. 

99 συνήορος. 

155 ἐρώὠμεθα. 

208 ἥσεις. 
221 προφερέςερον. 

265 πρωθήβης. 

290 ει. 

292 εὐνηθέντες. 

207 τεχνήεντες. 

5952 μοιχάγρια. 

556 τίσω. 

470 μοῖρα. 

ὕ06 τρίχα. 

507 ἠέ. 

45 ξεινοδόκος. 

20 μέλω. 

2ή ὑλήεσσα. 

Κ. 

Κύκλωπες. 

πάτος. 

μηκάδες. 

5 ὑδρηλοί. 

ὄδωδεν. 

γο(μμόν. 

σηκοί. 
- ͵ 

ὑπέμβρυον. 

θρέψας. 
ἕξείνιος. 
, 

ἔχθος. 
! 

ὠὠυελοεντῶ. 

κισσύβιον. 

λύγος. 
" 

οὐθατα. 

πείσματα. 

ναύλοσχον. 

ῥῶπες. 

πελώρου. 

καταλοφᾶδια. 
λοφάδια. 

κυκᾶν. 
"1 Ι ἐσκοπίαζε. 
“ 

ἥβη. 
μῶλυ. 

θυμῆρες. 
6 ͵ 

ὑπέδυ. 

κωκυτός. 

ἰξύν. 

ἱμείρων, 

καταντικρύ. 

ἱὠετᾶ. 

εὐῆρες. 

τεμένη. 
! 

τηκεδόνι. 
᾽ 

ἶνες. 

ἴσθι. 

πολύευκτον. 



{Π 

112 

140 

208 

208 

201 

κυνῶπις.: 

κρύβδην. 

κώπην. 

ἀαγές. 

ἱςοπέδη. 

σκοπέλῳ. 

πρὸς ζόφον. 
διςεύσας. 

κοῖλον. 

ῥοιβδεῖ. 

νηνεμία. 

πολύδινος., 

παρήλασεν. 

ἀδαήμονες. 
προβόλῳ. 

οἴκτιςον. 

μυκηθωός. 

ζαῆν ἄνεμον. 
τῖσαι. 

ἤχλυσε. 

προσφύς. 
προικός. 
εὐήνορῶᾶ. 

τιθωιβώσσουσι. 

λώπην. 

νώνυμος. 

κερδωλέος. 

λαῖφος. 

ψιλόν. 

ςωυροί. 

συφεός. 

εὐνάς. 

φειδώ. 

σκύφος. 

πέρι. 

παλλακίς. 

δα  ν.,.3, 
ἐτύγχανε. 
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{ ὀπτῆρας. 

τρώκτης. 

ξεςόν. 

ἔφυδρος. 
ζῶμα φαεινόν. 

κοῖτος. 

νάκην. 

παραυδήσας. 

πολύευκτον. 

πέλωρον. 

τηλεδαπός. 

πολυπαίποαλοι. 

δδοιπόριον. 

ὑλακόμωροι., 

περιφύς. 

μνᾶται. 

κρύβδην. 

κνυζηθμωός. 

λοχόωντες. ἡ 

λόφος. 

ὑπηοίη. 

ςονόεσσᾶ. 

ῥυτῆρα. 

πῇ. 

προπάροιθεν. 

κυνοραις αἱ. 

σκηπτοόμενος. 

ὑψανόρη. 
προϊκτῶς 

προσπτύξομαι. 

ἑψιᾶσθαι. 

οἰκεύς. 

ρος. 

τερπωλήν. 

ξεινοδόκος. 

Κυθέρεια. 

ἰσθμίω. 

οὐκ ἀθεεί. 

ΕΟ δὴ}, 



. 418 οἰνοχόος. 

. 165 σαλαιφάτου. 

2929 λάων. 

255 λοπός. 
514. σημάντορες. 
5174. νίζει. 

595 οὐλή. 

489 λοχμή. 

47 ὕπαρ. 
18 τέτλωθι. 

41 μερμηρίζω. 

Ὅ8 λέκτροις. 

61 σότνα. 
98 τραφερή. 

106 ἦρι. 

5929 μά. 

θά ὄπωπα. 

142. οἰνοχοεύει. 

140 δυοσκόος. 

175 ῥυτῆρα. 

407 ὅδ᾽ αὐτὸς ἔγώ. 
24ά ἴτην. ) 

297 ἀᾷσαι͵ 

597 πτωχός. 

949 καθάπαξ. 

8900 ἷπες. 

408 οἷός. 

. 126 ὀρσοθύρη. 

ἐφορμή. 
περιβαλλομένους. 

ἥλω. 

λίνδην. 

ἵενται. 

ὠετώ. 

σκοπός. 

πέπυςο. 

πεπυκασμένον. 

ἐρρώσαντο. 

ὑωκίνθινον. 

ἔφυ. 

νεμέσσω. 

Φαέθοντα. 

πεύσομαι. 

ἦρι ἐνειῶν. 

πολυκηδέος. 

φάτις. 

θέλγει. 

τηλεφανής. 

ἐρυμνήν. 

ἠέ. 

κῦσαι. 

ἰδάλιμος. 

περις εἴλαι. 

τινύμενος. 

υἱωνός. 

ψολόεντα. 

29 



“3. 10 

52. 27 

Ὁ 

ΙΝ ΕΧ ΟΘΙΟΣΒΑΒΌΝ ΒΑΟΒΑΒΌΜΝ. 

(Ἰομοςὶξ. 

σφαιρωτήρ. 

σαβέκ. 

θέριςρον. 

προσώχθικε. 

ῥαντόν. 

ἤχοασε. 

κατασοφισώμεθα. 

θίβη. 

συμβιβῷῶ. 

καθίξεσθε. 

προφυλακὴ τῷ Κί. 

τριςάται. 

κυμάτια. 

κλίτος. 

σπονδεῖα. 

πυρεῖον. 
ς , 

ὑποδυτήν. 

περισκελῆ. 
! 

σκυτάλαι. 

λειτουργική. 

ῥσμφαία. 

παραωρρύματα, 

. 16 

Ὁ" ὧι “ ὧς 

. 22 

Ἂν 

,. 10 

ΔῈ 

. 20 

Ζ7ουΐέξοι, 

πρόλοβος. 

πεφρυγμένα. 

ὀφιομάχης. 
τηλαύγημα. 

ἱλαςήριον. 

προσώχθισα. 

ἔφηλος. 

ἔφηλος. 

σκοπόν. 

“μη 6 7 07 ΜΏ. 

σημασία. 

σιρομάςης. 

οἶφί. 

συγκυροῦντα. 

“)οιμἐογομποριῖς. 

ἐφοδευσάτωσαν. 

φΦανγ ἐδαινα. 

περικαθαίρων. 

τερατοσκόπος. 

συμβολοκοπῶν. 



52. 

᾿Ν 

ὲξ θὲ φὺ δὴ δ 

. 28 

19 

14 

θλαδίας. 

τελεσφόρος. 

τελισκόμενος. 

οὐραγίαν. 

παραπληξία. 

σφακελίζοντες. 
μωμητά. 

σχοίνισμα. 

παρεζήλωσαν, 

7056. 

ἐρρώγασιν. 

παρελογίσωσθε, 

σχοίνισμα. 

7μαϊοιηι. 

ἠσχάτισεν. 

ταμιεῖον. 

“οριηι 1. 

πέττουσι. 
͵ 

κωλέα. 

ὑποβλεπόμενος. 

κενοτάφια. 
συνεχόμενος. 

σύγκεισθε. 

παλάθαι. 

ὑποχόνδριῶ. 

ἤοριηι 1], 

σκυτάλη. 

ἐσχαρίτην. 

σχοίνισμο. 

ὑπόςημα." 

401 

Ζοριης 111. 

17. 16 χκαψάκης. 

18. 28 σιρομάςης. 

19. 11 συσσεισμός. 

20. 10 εὐλόγησε. 

ἐϊοριηι ΤΥ. 

ὦ. 1 συσσεισμός. 

5. 3. μονόξζωνοι. 

ά͵ 59 τολύπη. 

14, 19 συςρέμματα. 

20. 7 παλάθαι. 

28. ὃ μαζουρώϑ. 

20. 50 ἑςιατορία. 

Ολγοπίομηι 1. 

25. 28 παςοφορεῖον. 

Ολγοηπίομηι 1}. 

ἡ. Ἴ μαναά. 

Δ᾽ Ξαάγαο. 

[Π. 8. 51 μεριδαρχίας. 

14, 

19 

ἤη. 

γ] 

ἜΖΩ 

ΜΝολορείαο. 

καθόδοις. 

7ο. 

κατεντευκτήν. 

ῥάδαμνος. 
͵ 

πυκάζει. 



10. 20 συνίςξωρ. 

10. 10 πειρατῶν. 

20. 10 πυρσεύσαισαν. 

21, 1Ὁ τί ἱκανόν. 

20. ὃ παρέλκυσις. 

26. ὅ μαιωθήσονται. 

28. 82 μαζουρώθ. 

51. 295. ὑποίσω. 

58, 56 ποικιλτικήν. 

49, 20 φορβειάν. 

"εαϊἰηιογ μῆς. 

10. 2. μετωνᾶςεύου. 

10. 8 σκοτομήνη. 

91. 10 συμβιβῷῶ. 

856. 1 ζήλου. 

59, 6 τερᾶςια. 

48, 14 παραβολή. 

4άθ. 1 κροτήσατε. 

47. 23. εὐρίζων. 

62, 1 ποσαπλῶς. 

θὰ, 7 κυτῶδι 

67. 14 σελιμῶν. 

67. 1 τετυρωμένον. 

72. 1Ὁ ἠσυνθέτηκας. 

760. 7 ἔσκαλλεν. 
70. 11 τεράς!α. 

77. 71 κεκραιπαληκώς. 

70. 1 μονιός. 

88. 2ά τροπώσομαι. 

04, 10 προσώχθισα. 

οὕ. 10 ἥδρωσεν. 

102. ὅ εὐιλατεύειν. 

100. 28 ἐτελέσθησαν. 

117. 27 πυκάζουσι. 

121. 7 πυργοβάρεις. 

1290, ἀ ἱλωσμός. 

ἀδ 

184. 4 περιουσιασμός. 

187. 8 πολυωρήσεις. 

140. 4 συνδυάσω. 

10. 

12, 

ει 

. 10 

: 48 

»Ῥγουογδιεογιηι. 

ςροφάς. 
παραβαλεῖς. 

παρβάλλαξον. 

κεπφωϑείς. 

ςρωγγωλιῶδες. 

πέτευρον. 

τιμιουλκῶν. 

μυκτηρίζει. 

λοιμεύηται. 

τίσομαι. 

πρίου. 

ταμιεύεται. 

(μηρυομένη.᾿ 
ςενναί. 

οοϊοξιαϑδέαο. 

τῶςιεῖον. 

συντροχάᾶσῃ. 

(ὐαπέξοι, 

ςἰγματα. 

κυπρίζουσαι. 

περίπτερῶ. 

7οραΐαο. 

μηνίσκους. 

ςρουθίξζων. 

ς αθμῶν. 

καταςολή, 



66. 

σ5 ὧν μὸν μπν Ὁ 

20 

. 16 

. 16 

14 

16 

σκιωδείων. 

7ογϑηιίαρ. 

, μηνίω. 

νεώσατε. 

τειχήρεις. 

μαιμάσσει. 

ζιβύνη. 

κάθιδρος. 

κατερρύηκεν. 

συμψησϑείς. 

ἰταβύριον. 

ἰνδάλματα. 

μειμωκημένος. 

συνεψήσθη. 

πέττουσιν. 

ὑποχυτῆρες. 

κοολεοίες, 

ἥγημα. 
λεωπετρία. 

καθεδοῦνται. 

πολυάνδριον. 
μῶνά. 

αρεοίες. 

κύτος. 

οδοο, 

! 

κωθορμιια. 

τετελεσμένον. 

παροιςρῶσα. 
» Ι͂ 

ἰτωβύριον. 

μυτώσει. 

2, 8 
5, 18 
7. 14 

ἔν τ 

ἀκ 

(2. 10 

᾿ ἢ 
ὅ. 19 

1. ἢ 

Φ, 9 

20. 6 
22. 16 
80. 16 
51. 45 
52." 9 

Ανιος. 

Ι 

περιπέτασμα. 

περίπτερῶ. 

κνίζων. 

ΜΝαδληπηι. 

λήμιατα. 

“Παδαοιιςο. 

κατοιόίενος. 

Ζαοσλαγέαο. 

κατωρχήσαντο. 

“ῬἬῃααἰαολέαο. 

ἡλισγη(ένος. 

θελητή. 

Ζ72μαεέλ. 

ἐφώδευσεν. 

ϑα,. ϑαίορι. 

σύμβολα. 

ϑιεγαοςῆ. 

λαπιςής. 

ἱμάντωσις. 

καλα(μώμενος. 

μεσοπορῶν. 

κεφαλαίωσον, 



41. 

1], 

Π]. 

ΙΝ, 

τὶ 

12. 

1. 

ΕΘ "- ἐ9 σὺ ὁ» κα τὰ 

19 

-- 

τὰ σὺ δὴ σι μὲ ἀνθ. ἐὉ (Ὁ Σὰ σὰ μὲ ἕν ἐν 

25 

σκορωκισμοός. 

“Ἤηιολαϑν. 

7 ὑπενόδθευσεν. 

22 κατεςρωτοπέδευσεν, 

49 κηδείαν. 

ά περισκυθίσαντες. 

28 ςοιχείωσιν. 

4. πολυάνδριον. 

14 οἰωνόβρωτος. 

ἀδ κατευθικτήσας. 

᾿ 1 κατεσκιρρωμένη. 

6 ὑμεναίων. 

20 Ψυχουλκούμενος. 

ά ποντόβροχος. 

4 οἰωνόβρωτος. 

ά ἰσακίῳ. 

ἔν. αξἑλαοί. 

πτερύγιον. 

κοδράντης. 

σαφψήνη. 

ἤυ. αγοιῖ. 

κοδράντης. 

ἐσμυρνισμένον. 

ἤυ. δ οαο. 

ἐφημερία. 

λειτουργίας. 

ψώχοντες. 

μωμωνᾶς. 

σινιάώσαι, 

ἀδά 

Αοἐ. 4Τροοςί. 

. 28 συμβιβάξων. 

. 80 παρώτρυναν. 

. 16 σπυδῶνος. 

. 12 σιμικίνθιον. 

ά συνείπετο. 

. ῶά πυθόμενος. 

2 ἥγημαι. 

ἤρεεί. αα Ζοηεατι. 

50 δθεοςυγής. 

20 μόρφωσιν. 

28 ὀψωνία. 

10 σύμφημι. 

22 συνήδοιζαι. 

ριξέ. 1. αα Οογέηπέλ. 

. 14. ψυχικός. 

ὅ μήτι γε. 

δῦ εὐπάρεδρον. 

56 ὑπέρακμος. 

9 πρόσκομμα. 

2 λογίαι. 

Μ᾽) » έξέ. ααὐ (ἰαἰαέ. 

. 14 παρείσακτον. 

. 17 ςίγματα. 

Μριξέ. αα δ'ρλε5. 

. 14 κυβεία. 

. 11 μεθοδείας. 



:9 

ρις. αα' Ῥλεϊίρρ. 

. 17 σπένδομαι. 

. 10 ἠκαιρεῖσθε. - 

Μριξέ. αὐ οχ 

. 15 δριαμβεύσας. 

1Ὁ ςηλιτεύσας. 

. 18 καταβραβευέτω. 

δ ἐθ 

55 σὺ ὃς ὧς κἐ- 

Ερέξέ. 1. αα 71655. 

8 ὁμείρονται. 

14 συμφυλετῶν. 

8 σαίνεσθαι. 

Ἐρίξέ. 1. αὐ Ζιριοίλ. 

2 κεκαυτηριασμένος. 

. 231 κατὰ πρόσκλισιν. 

. 21 πρόσκλισις. 

. 11 πραὐπάθειαν. 

, 20 κενοφωνίας. 

ριξὲ, 11, αὐ 7τηιοίῆ. 

“1, 12 ὑποτύπωσιν. 

"2. [6 περιίςασο. 

ἀδῦ 

ὅ. 16 σεσωρευμένον. 

ἧς 15. φΦαιλύνης. 

δριξέ. αα 7:|. 

9. 9 περιίςαςο. 

ριξί. αὐ ἤεοῦν. 

2, 1 παρὰρρυῶμεν. 

δ. 2. μετριοπαθεῖν. 

9, 9 παραβολή. 

10. 59 ὑποςολῆς. 

12. 1 εὐπερίςατον. 

12. 15 τροχίας. 

Μ᾽ ριξέ. 7αοοῦ. 

1. 17 τροπῆς ἀποσκίασμα. 

1. 26 θρῇῆσκος. 

Μ᾽) »ριξἐ. 11. Ῥείγε. 

1. 9 μυωπάζων. 

2. 6 τεφρώσᾶς. 

ὃ. 10 ῥοιζηδόν. 

“Τροοαΐψρ. 

18, 14 ῥεδίων. 
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[6 Ἰοχῖοὶβ στη θίουιοἱβ Ἐποιαιμῇ, » 48. 
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6 ο᾽οββϑὶβ αὐἱραβάδηῃ νοῦν » 124, 
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6 βοχίο Ἰοχίοο Βδκκουῖ. » 190, 

9 δ'υϊαδ. "Ἔ πο δν τ 7 » 164. 

6 Εὐγταοϊορῖοο παῦροι τ τ ᾿|΄ῤ΄ῤ΄΄᾿ 
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